REGULAMIN PROMOCJI
„Zmiana na lepsze”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „ Zmiana na lepsze” 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 30 czerwca 2018r. zgłoszą się do Biura Obsługi Klienta firmy ABAKS.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest upust w cenie abonamentu
za dostęp do internetu:
a) opłata abonamentowa 1,23 zł brutto za miesiąc, przez 2 pierwsze okresy rozliczeniowe,
przy umowie na 12 miesięcy,
b) opłata abonamentowa 1,23 zł brutto za miesiąc, przez 4 pierwsze okresy rozliczeniowe,
przy umowie na 24 miesiące.
b) opłata abonamentowa 1,23 zł brutto za miesiąc, przez 6 pierwsze okresy rozliczeniowe,
przy umowie na 36 miesiące (dotyczy tylko firm).
2. Okres naliczania upustów:
a) Rabat jest naliczany za pierwsze pełne miesiące korzystania z usługi (opłata za wszystkie miesiące
rabatowe może zostać doliczona do faktury z opłatą aktywacyjną).
b) W przypadku gdy umowa nie jest zawarta 1 dnia miesiąca, w miesiącu zakończenia okresu rabatowego
wystawiana jest faktura wyrównawcza za niepełny okres rozliczeniowy.
3. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione):
a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna lub firma, która podpisze z firmą Abaks umowę na
świadczenie usługi dostępu do internetu oraz zaakceptuje warunki regulaminu promocji „Zmiana na lepsze”.
b) Uczestnik promocji w dniu zawarcia umowy z firmą Abaks dostarczy do Biura Obsługi Klienta podpisany
regulamin promocji oraz wszystkie wymagane dokumenty.
c) Uczestnik promocji podpisując umowę z firmą Abaks jest lub na przestrzeni ostatniego miesiąca był
abonentem innego dostawcy usług internetowych w tej samej lokalizacji, w której zakładana jest instalacja
Abaks oraz posiada dokument potwierdzający ten fakt (faktura lub umowa gdzie dane klienta i adres na
dokumencie jest taki sam jak dane klienta i adres świadczenia usługi przez firmę Abaks).
d) Uczestnik nie może w trakcie trwania umowy zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić okresu trwania
umowy.
e) Promocja „Zmiana na lepsze” nie łączy się z innymi promocjami.
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.Regulamin promocji dostępny jest w Biurze obsługi Klienta firmy Abaks i na stronie
http://www.abaks.pl/documents/Regulamin_znl.pdf
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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