Regulamin promocji
„Do 3 miesięcy za 0 zł II”
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uzyskania upustu w Opłacie abonamentowej za Usługę
telefonii mobilnej na warunkach promocyjnych w SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim,
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych
SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Cenniku taryf Narodowych III oraz Cenniku taryf
Europejskich III.

3.

Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora, do Abonentów, którzy przez
okres minimum 20 pełnych Okresów rozliczeniowych mają aktywny numer w Usłudze telefonii mobilnej w
ramach taryf Narodowych, Narodowych III, Europejskich, Europejskich III i zawierają kolejną Umowę dla
wyżej wymienionego numeru oraz do Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych
należności na rzecz Operatora.

4.

Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennika
taryf Narodowych III oraz Cennika taryf Europejskich III, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
Regulaminu.

5.

Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczeniu
Usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w ramach taryf z Cennika taryf Narodowych III lub
Cennika taryf Europejskich III na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym – okresu cząstkowego
liczonego od dnia aktywacji Usługi i następujących po nim pełnych 23 Okresów rozliczeniowych. Pod
pojęciem okresu cząstkowego rozumie się Okres rozliczeniowy, w którym aktywowany jest Abonentowi
dostęp do wybranej Usługi. Umowa, o której mowa powyżej:
a) dotyczy Numeru abonenckiego przenoszonego od innego operatora do SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy
Sp. k, lub
b) jest kolejną Umową z wykorzystaniem numeru, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

6.

W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator zobowiązuje się udzielić upustu w Opłacie abonamentowej
za okres cząstkowy liczony od dnia aktywacji Usługi i następujących po nim 2 Okresów rozliczeniowych
maksymalnie do wysokości określonej w Tabeli 1. Na ostateczną wysokość upustu wpływ ma ilość dni, w
których jest świadczona Usługa w okresie cząstkowym.

7.

Powyższe ceny skalkulowano w oparciu o założenie, iż Abonent wyraził zgodę na wystawianie i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej. Począwszy od Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie
rozliczeniowym, w którym Abonent dokonał skutecznego cofnięcia takiej zgody, w każdym Okresie
rozliczeniowym objętym upustem, Operator zwiększy udzielony upust w Opłacie abonamentowej o kwotę
6,00 zł.

8.

W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu promocyjnego, przez Abonenta lub przez Operatora
z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu
udzielonego mu upustu w Opłacie abonamentowej w ramach niniejszej promocji pomniejszonego o
proporcjonalną jego wartość za okres od dnia obowiązywania zawartej Umowy do dnia jej rozwiązania.

9.

Dokonanie przez Abonenta zmiany taryfy na inną taryfę powoduje utratę prawa do promocji określonej w
niniejszym Regulaminie i upoważnia Operatora do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego mu upustu w
Opłacie abonamentowej na zasadach określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
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10. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 18-04-2022 do odwołania.
11.

Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi aktualnie obowiązującymi ofertami promocyjnymi
Operatora.
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