REGULAMIN PROMOCJI
„Święta 2017”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „Święta 2017” zwanej dalej „promocją”
jest firma ABAKS z siedzibą w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 82, zwana dalej „firmą ABAKS”.

§2
CZAS TRWANIA
Promocja obejmuje osoby, które do 31 grudnia 2017r zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta firmy ABAKS.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest
a) Upust w cenie aktywacji routera WLAN z kwoty 149zł do 49zł (przy umowie na 24 miesiące)
lub 1zł (przy umowie na 36 miesięcy).
b) Uczestnik promocji otrzymuje również rabat w cenie abonamentu za dostęp do Internetu:
50% rabatu przez 5 pierwszych miesięcy dla umowy na 24 miesiące lub
50% rabatu przez 7 pierwszych miesięcy dla umowy na 36 miesięcy.
Oferta na 36 miesięcy dotyczy tylko firm, oraz osób przedłużających umowę.
Opisany powyżej rabat w cenie abonamentu dotyczy obniżenia standardowej ceny usługi podanej w
Cenniku usług dostępu do Internetu w sieci ABAKS.

2. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione):
a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna lub firma, która jest obecnym klientem firmy
ABAKS i w trakcie trwania promocji podpisze z firmą ABAKS umowę na świadczenie usługi dostępu do
internetu.
b) Klient zgłosi chęć skorzystania z promocji przed podpisaniem nowej umowy.
c) Promocja dotyczy ceny tylko pojedynczego urządzenia, jednego routera WLAN.
d) Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami indywidualnymi.
e) 50% rabat na abonament dotyczy jedynie głównego, podstawowego pakietu usługi. Rabat nie dotyczy
usług dodatkowych

3. Kary związane z niedotrzymaniem warunków promocji:
W przypadku zerwania lub skrócenia umowy oraz w przypadku zmniejszenia pakietu abonamentu uczestnik
promocji zobowiązuje się opłacić wszystkie wykorzystane z racji promocji oraz umowy upusty.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych
w niniejszym Regulaminie.
2. Operator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji.
3.Regulamin promocji dostępny jest w Biurze obsługi Klienta firmy Abaks i na stronie
http://www.abaks.pl/documents/Regulamin_swieta2017pdf
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Data i podpis przedstawiciela ABAKS

Data i podpis uczestnika promocji
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