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REGULAMIN PROMOCJI SPŁACIMY TWÓJ ABONAMENT 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Spłacimy Twój abonament”, zwanej dalej „Promocją”, jest Krzysztof 
Kruczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GIGA-COM Krzysztof Kruczek, stałe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej: ul. Jagiellońska 25, 44-153 Sośnicowice, NIP 9691613878, 
REGON 361903478, http://www.giga-com.pl/, tel. (+48) 570018977, e-mail: biuro@giga-com.pl, 
zwany dalej „Dostawcą usług”. 

2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie promocji z wielkiej litery, o ile ich definicji nie zawiera 
Regulamin promocji, należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Cennika 
obowiązujących u Dostawcy usług. 

3. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, będąca Konsumentem, a także inny podmiot, którego nie 
łączy z Dostawcą usług Umowa i który w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Dostawcą usług 
Umowę na czas określony o świadczenie Usługi internetowej, zwana dalej „Uczestnikiem”. 

4. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Regulaminu promocji, Promocja obowiązuje od 01.01.2020 r. do odwołania. 

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do 
jej wcześniejszego zakończenia, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości świadczenia 
Usług w warunkach promocyjnych. Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki Umów zawartych w 
czasie obowiązywania Promocji. 

6. Rabaty przewidziane w Regulaminie promocji mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami, 
chyba że inny regulamin promocji wyraźnie stanowi inaczej. 

7. Dostawca usług uzależnia zawarcie Umów na warunkach promocyjnych od istnienia warunków 
technicznych niezbędnych do świadczenia Usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy. 

§ 2. Zasady Promocji 

1. W ramach Promocji, Uczestnik otrzymuje ulgę w miesięcznej opłacie abonamentowej za korzystanie 
z Usługi internetowej w taki sposób, że opłata ta zostaje obniżona do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden 
złoty) brutto przez okres maksymalnie 12 (słownie: dwunastu miesięcy), według następujących zasad: 

1) Uczestnik, którego w dniu zawarcia Umowy z Dostawcą usług, łączy umowa o świadczenie usługi 
dostępu do Internetu zawarta z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym niż Dostawca usług na 
ten sam adres Zakończenia Sieci, co Umowa zawierana z Dostawcą usług, otrzymuje ulgę w 
opłacie abonamentowej za Usługę internetową przez okres tylu miesięcy, ile miesięcy - na dzień 
zawarcia Umowy z Dostawcą usług - pozostało do końca obowiązywania umowy o świadczenie 
usługi dostępu do Internetu zawartej z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym niż Dostawca 
usług (czas ten zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca kalendarzowego), ale nie więcej niż przez 
okres 12 miesięcy; 

2) W celu zweryfikowania uprawnienia Uczestnika do otrzymania ulgi zgodnie z punktem 1) 
powyżej, Uczestnik zobowiązany jest okazać Dostawcy usług, w chwili zawarcia Umowy 
z Dostawcą usług lub wcześniej lub w chwili Instalacji, umowę o świadczenie usługi dostępu do 
Internetu - zawartej z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym niż Dostawca usług oraz 
ewentualnych aneksów do niej, jeśli będą one określać okres obowiązywania umowy. 

3) W przypadku, gdyby do okazania, o którym mowa w punkcie 2) powyżej, doszło po zawarciu 
Umowy i stwierdzono by, że dany Uczestnik nie spełnia warunków do udziału w Promocji – 
ewentualnie – gdyby Uczestnik odmówił takiego okazania, Uczestnik traci prawo do korzystania z 
ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu promocji, od początku obowiązywania Umowy, a 
Umowa obowiązuje od chwili jej zawarcia na takich warunkach, jak gdyby Abonent nie brał udział 
w Promocji. 
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2. Wysokość brutto ulgi, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu promocji, przyznanej Uczestnikowi w 
ramach Promocji w całym okresie obowiązywania Umowy, jest równa iloczynowi różnicy wysokości 
brutto miesięcznej opłaty abonamentowej, jaką Uczestnik płaciłby Dostawcy usług za korzystanie z 
Usługi internetowej, gdyby zawarł Umowę na czas nieokreślony według oferty standardowej Dostawcy 
usług i kwoty 1,00 zł, z liczbą miesięcy, przez które Uczestnikowi przysługuje ulga, ustaloną zgodnie z 
§ 2 ust. 1 Regulaminu promocji.   

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Dostawcę usług z winy Abonenta (Uczestnika) lub jej 
rozwiązania przez Abonenta (Uczestnika) przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, 
Abonent (Uczestnik) zostanie zobowiązany do zwrotu ulgi w wysokości określonej zgodnie z § 2 ust. 2 
Regulaminu promocji, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiązania. 

4. Wszystkie opłaty abonamentowe za Usługę świadczoną w ramach Promocji, Uczestnik jest 
zobowiązany uiszczać w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin promocji jest integralną częścią Umowy, dotyczącej świadczenia Usługi.  

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w BOK, a także jest 
przekazywany nieodpłatnie przez Dostawcę usług przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie 
Uczestnika. 

3. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r. 

 

 

 

 


