REGULAMIN PROMOCJI
„Aktywacja usługi Internet za 1 zł”
prowadzonej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące
§1
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji określenia oznaczają:
1. Spółdzielnia - Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące, 36 - 004 Łąka 175,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000095934, NIP 813-00-14-128, REGON 690020028.
2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Spółdzielnię pod hasłem
„Aktywacja usługi Internet za 1 zł”, na warunkach i w terminach określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin - niniejszy dokument, Regulamin opisujący szczególne warunki
świadczenia Usług w ramach Promocji „Aktywacja usługi Internet za 1 zł”.
4. Umowa - Umowa o świadczenie usług internetowych.
§2
Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 1 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
§3
Udział w Promocji
Z warunków Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu
sieci na obszarach których, ze względów technicznych możliwe jest korzystanie z poniższych
usług, które w dniu przystąpienia do Promocji:
Podpiszą w trakcie obowiązywania Promocji, Umowę ze Spółdzielnią w zakresie stałego
dostępu do sieci Internet:
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§4
Zasady Promocji
W ramach Promocji Uczestnik określony w § 3 Regulaminu, którzy w czasie trwania
Promocji podpisze Umowę ze Spółdzielnią w zakresie wymienionym w § 3 ponosi opłatę
za Aktywację usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 1,00 zł (brutto).
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§5
Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Warunkiem przyznania ulgi określonych w § 4 niniejszego Regulaminu jest zobowiązanie
się Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Spółdzielni w zakresie Pakietu przez
okres 24 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Po okresie wymienionym w § 5 ust. 1 Umowa ulega przedłużeniu na czas
nieokreślony, o ile Abonent nie złoży w terminie 30 dni przed upływem terminu
określonego w ust. 1 pisemnego oświadczenia o nie przedłużeniu Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta w okresie 24 miesięcy będzie on
zobowiązany do zwrotu kwoty wynikającej z przyznanej mu ulgi określonej w § 4
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do
dnia jej rozwiązania.
§6
Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu
świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w
Łące i odnosi się tylko do tej promocji.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania
odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług internetowych przez
Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy ze Spółdzielnią na
zasadach ogólnych.
4. Zawierając Umowę w Promocji Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje warunki w nim zawarte, a ponadto potwierdza odbiór jednego
egzemplarza Regulaminu.
5. Regulamin jest ponadto dostępny w Biurach Obsługi Klienta.
6. Regulamin stanowi integralną część Umowy w Promocji.

……………………………………………………
Data i czytelny podpis Abonenta

2

