REGULAMIN PROMOCJI "Opłać Internet z góry"

§ 1 - ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Opłać Internet z góry” (dalej „Promocja”) jest Fiberlink Sp z o.o. z siedzibą w Mogilanach
przy ul. Żary 22a, 32-031 Mogilany, NIP: 944-224-58-90, RTP: 5543, tel.: 124445000, FAX: 124445001 (dalej
„Dostawca usług”).
2. Promocja obowiązuje od dnia 28 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
3. Z Promocji skorzystać mogą osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które spełniają łącznie następujące warunki:
3.1.W dniu przystąpienia do promocji „Opłać Internet z góry” (dalej „Regulamin Promocji”) nie posiada zaległości
płatniczych wobec Dostawcy usług,
3.2.posiadają umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Organizatorem promocji.
4. Promocją objęty jest obszar województwa małopolskiego, na którym Dostawca usług świadczy swoje usługi za
pośrednictwem łącz radiowych, oraz światłowodowych.
§ 2 - WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja polega na udzieleniu Abonentowi przez Dostawcę usług dodatkowych upustów w miesięcznej opłacie
abonamentowej za świadczone usługi na rzecz Abonenta zgodnie z poniższym schematem:
1.1. Każda wpłacona 5-krotność abonamentu miesięcznego zaksięgowanego w okresie trwania promocji skutkować
będzie przyznaniem 1 miesiąca świadczenia usługi na rzecz Abonenta bez opłat:
a) Dla wpłaty pokrywającej równowartość 5 Abonamentów miesięcznych,
Operator przyznaje 1 miesiąc korzystania z usług bez opłat.
b) Dla wpłaty pokrywającej równowartość 10 Abonamentów miesięcznych,
Operator przyznaje 2 miesiące korzystania z usług bez opłat.
c) Dla wpłaty pokrywającej równowartość 15 Abonamentów miesięcznych,
Operator przyznaje 3 miesiące korzystania z usług bez opłat.
d) Dla wpłaty pokrywającej równowartość 20 Abonamentów miesięcznych,
Operator przyznaje 4 miesiące korzystania z usług bez opłat.
2. Maksymalna ilość darmowych miesięcy możliwych do otrzymania przez Abonenta w ramach promocji wynosi 4.
3. Abonenci, którzy podczas trwania akcji promocyjnej zdecydują się z niej skorzystać, zobowiązane będą do:
3.1. wykonania przelewu za świadczone usługi z odpowiednim opisem tj.:
a) w przypadku płatności za 5 miesięcy z góry - "Opłać Internet z góry 5"
b) w przypadku płatności za 10 miesięcy z góry - "Opłać Internet z góry 10"
c) w przypadku płatności za 15 miesięcy z góry - "Opłać Internet z góry 15"
d) w przypadku płatności za 20 miesięcy z góry - "Opłać Internet z góry 20"
3.2. przesłania na adres e-mail: biuro@fiberlink.pl wiadomości e-mail o temacie "Opłać Internet z góry" zawierającej
informacje o wpłacie.
4. Fiberlink po otrzymaniu informacji mailowej od Abonenta zweryfikuje saldo klienta i przyzna należne bezpłatne
Abonamenty.
5. W przypadku gdy na dzień dokonania wpłaty zgodnie z jednym z czterech wariantów, Abonent będzie posiadał
zaległości w opłatach, Fiberlink poinformuje Abonenta o potrzebie dokonania wpłaty uzupełniającej, umożliwiającej
wzięcie udziału w Promocji.
§ 3 - WARUNKI KOŃCOWE
1. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami.
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji obowiązują warunki świadczenia Usługi przez Dostawcę usług
zgodnie z Umową abonencką, Cennikiem usług dostępu do sieci Internet oraz Regulaminem świadczenia usług
dostępu do sieci Internet.
3. Niniejszy Regulamin Promocji ma charakter szczególny w stosunku do Regulaminu świadczenia usług dostępu do
sieci Internet oraz Cennika usług dostępu do sieci Internet i ma zastosowanie tylko do niniejszej Promocji.
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