REGULAMIN PROMOCJI „24 miesięcznej”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji „24 miesięcznej”, 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 lub nie będąca Konsumentem,
która nie jest Abonentem Dostawcy usług lub będąca Abonentem nieposiadającym zaległości z tytułu
płatności wobec Dostawcy usług i która w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Dostawcą usług
Umowę o świadczenie Usługi internetowej na czas określony 24 miesiące/zawrze aneks do Umowy o
świadczenie Usługi internetowej, przedłużając okres obowiązywania Umowy o czas określony 24
miesięcy, 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 opłacie abonamentowej za Usługę internetową

2.

Wysokość opłat na warunkach Promocji, po uwzględnieniu ulg, została wskazana w Tabeli 1.
TABELA 1

LP.
USŁUGA INTERNETOWA
OPCJA USŁUGI
INTERNETOWEJ
1.

MIESIĘCZNA PROMOCYJNA OPŁATA
ABONAMENTOWA BRUTTO

Internet 300Mb/s

50 zł

ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE PRZEZ OKRES
OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1200 zł

ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE W KAŻDYM MIESIĄCU

50 zł

OPCJA USŁUGI
INTERNETOWEJ

MIESIĘCZNA PROMOCYJNA OPŁATA
ABONAMENTOWA BRUTTO

Internet 400Mb/s

70 zł

2.
ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE PRZEZ OKRES
OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1

1680 zł

ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE W KAŻDYM MIESIĄCU
OPCJA USŁUGI
INTERNETOWEJ
3.

MIESIĘCZNA PROMOCYJNA OPŁATA
ABONAMENTOWA BRUTTO

Internet 500Mb/s

70 zł
100 zł

ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE PRZEZ OKRES
OBOWIĄZYWANIA UMOWY

2400 zł

ŁĄCZNA KWOTA ULG BRUTTO W ABONAMENCIE W KAŻDYM MIESIĄCU

100 zł

3.

Podane w Regulaminie promocji kwoty są kwotami brutto.

4.

Promocja dotyczy wyłącznie pakietów taryfowych i Usług wskazanych w powyższych tabelach.

5.

Ulga stosowana będzie przez cały okres, na jaki została zawarta/przedłużona Umowa na warunkach
Promocji.

6.

Warunkiem obowiązywania Promocji i uzyskiwania korzyści wynikających z Promocji (korzystania
z Usługi z przyznanymi ulgami) jest nieprzerwane obowiązywanie Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3
Regulaminu promocji, przez cały okres, na jaki została zawarta/przedłużona.

7.

W przypadku jednostronnego rozwiązania zawartej/przedłużonej w ramach Promocji Umowy,
dokonanego przez Abonenta (Uczestnika) lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta (Uczestnika)
przed upływem terminu, na jaki Umowa ta została zawarta/przedłużona, Dostawcy usług przysługuje
roszczenie w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi (Uczestnikowi) za usługę świadczoną na
podstawie rozwiązywanej Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia/przedłużenia Umowy do dnia jej rozwiązania.

8.

Wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta (Uczestnika) lub
przez Dostawcę usług z winy Abonenta (Uczestnika) przed upływem terminu, na jaki Umowa została
zawarta/przedłużona, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi (Uczestnikowi) na
podstawie rozwiązanej Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia/przedłużenia tej Umowy do dnia jej rozwiązania.

9.

Wszystkie opłaty abonamentowe za usługi świadczone 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/aneksu do Umowy oraz na
każde żądanie Uczestnika.

3.

Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.
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