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Organizatorem Promocji „ 3 x 1 zł ” – 2019.06 zwanej dalej części Regulaminu Promocją jest
ABP Computer Piotr Rosław Adrowski z siedzibą w Działdowie zwany w dalszej części Operatorem.
Promocja trwa od 18.06.2019r. do odwołania.
Z Promocji może skorzystać ( Uczestnik ) osoba fizyczna, który zamieszkuje na Obszarze Promocji, przedstawi dowód
osobisty, albo inny dokument potwierdzający tożsamość i który w okresie trwania Promocji zawrze z Operatorem na
zasadach zawartych poniżej Umowę.
Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy w Promocji, jeżeli uczestnik ma zaległości we wnoszeniu opłat za
usługi świadczone przez Operatora.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Opłaty abonamentowe dotyczą jednego Cyklu Rozliczeniowego.
Uczestnik o którym mowa w punkcie 3 zawierając Umowę na 24 miesiące otrzyma Internet o prędkości zgodnej z Umową w
kwocie 1 zł za pierwsze 3 miesiące począwszy od dnia zawarcia Umowy.
Tabela Nr 1.
Wariant abonamentu
16mb/2mb
12mb/1mb
6mb/0,5mb

Czas trwania umowy
24 miesiące
nie określony
24 miesiące
nie określony
24 miesiące
nie określony

Opłata aktywacyjna
1zł
99zł
1zł
99zł
1zł
99zł

Opłata abonamentowa
58zł
68zł
46zł
56zł
39zł
49zł

Tabela Nr 2.
Opłata aktywacyjna
Router
3 miesiąca Internetu
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13.

Cena podstawowa
399zł
65zł
3x miesięczny abonament

Cena promocyjna
1zł
1zł
1zł

W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmniejszenia wysokości opłaty abonamentowej.
W związku z zawarciem Umowy w ramach Promocji w porównaniu z cenami podstawowymi
określonym w Tabeli Nr 2 przyznaje się Uczestnikowi ulgi w wysokości 462zł + 3x miesięczny abonament pomniejszony o
1zł.
W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Operator zastrzega, że wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przed jej końcem okresu jej obowiązywania
Operator będzie dochodził odszkodowania w formie kary z tytułu przyznanej Uczestnikowi ulgi
( w zależności od wybranego wariantu ) pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy
do dnia jej rozwiązania.
Zawierając Umowę Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Promocji, akceptuje jego
postanowienia i potwierdza odbiór jednego egzemplarza.
Regulamin Promocji jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Operatora i stanowi integralną
część Umowy Abonenckiej.
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią
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