REGULAMIN PROMOCJI

„Przenieś do nas numer telefonu”
§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest GoldNet International z siedzibą w Łodzi, na ul.Kubusia Puchatka 9 zwany dalej
„Operatorem”.

2. Regulamin promocji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Operatora www.goldnet.com.pl oraz w
siedzibie Operatora.
§2 Zakres podmiotowy i przedmiotowy promocji
1. Z warunków określonych niniejszą promocją skorzystać mogą osoby, które zawrą z Operatorem umowę
na dostarczanie sygnału internetowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaprzestania korzystania w
zakresie dostawy sygnału internetowego z usług podmiotu trzeciego innego niż Operator, poprzez rozwiązanie
lub wypowiedzenie umowy przez Abonenta (dalej zwani „uczestnikami promocji”).
2. Ponadto z warunków określonych niniejszą promocją skorzystać mogą osoby, które zawrą z Operatorem umowę
na dostarczanie sygnału internetowego do lokalu, do którego dostarczany był sygnał internetowy na mocy
umowy, o której mowa w ust. 3 pkt a).
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
a) przedłożenie
Operatorowi kserokopii umowy zawartej przez uczestnika promocji z
podmiotem trzecim, o którym mowa w ust. 1 ; lub przedstawienie opłaconej ostatniej faktury/rachunku,
b) przedłożenie Operatorowi kserokopii złożonego przez uczestnika promocji rozwiązania lub wypowiedzenia
umowy zawartej z podmiotem trzecim, o którym mowa w ust. 1.
4. Promocja trwa przez okres od dnia ,16 maja 2011 do odwołania.
5. W przypadku nie przedłożenia przez uczestnika promocji na ręce Operatora kserokopii dokumentów, o których
mowa w ust. 3, wraz z podpisaniem umowy z Operatorem lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia podpisania umowy, Operator uprawniony jest wstrzymać się ze świadczeniem usługi na rzecz Abonenta
na warunkach określonych w §3 - w takiej sytuacji Operator świadczyć będzie usługę dostępu
do Internetu na rzecz Abonenta przez okres od 15 dnia do dnia przedłożenia przez Abonenta wymienionej
dokumentacji na warunkach określonych w ogólnym cenniku Operatora.
§3 Warunki promocji
Każdy uczestnik promocji, który w terminie określonym w §2 ust. 3 podpisze z Operatorem umowę na świadczenie
usługi dostawy sygnału internetowego na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy, otrzyma rabat polegające na tym,
że:
1. przez 1 miesiąc otrzymają abonament w wysokości 1,00 zł brutto za łącze internetowe jeżeli przeniesie swój
numer telefonu stacjonarnego do firmy GoldNet.
&4. Zastrzeżenia Operatora
1. Niniejszą promocję można łączyć z następującymi innymi promocjami prowadzonymi równolegle przez
Operatora:
a)
b)
2. Niniejszej promocji nie można łączyć z innymi promocjami prowadzonymi równolegle przez Operatora, poza
wymienionymi w ust. 1.
3. W przypadku rozwiązania umowy zawartej z Operatorem na warunkach określonych w niniejszej promocji z
przyczyn leżących po stronie uczestnika, Operator uprawniony jest żądać od uczestnika zapłaty kary umownej
w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy opłatami które uczestnik uiścił lub jest zobowiązany uiścić na rzecz
Operatora wskutek objęcia umowy niniejszą promocją, a opłatami które uczestnik zobowiązany byłby uiścić na
rzecz Operatora, w przypadku gdyby umowa nie została objęta promocją.
§5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik promocji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu podpisując umowę abonamentową w
ramach promocji.
2. Niniejszy regulamin promocji stanowi integralną część każdej umowy zawieranej przez Operatora z Abonentem
w ramach promocji. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie znajduje umowa zawarta
przez Abonenta z Operatorem oraz ogólny regulamin świadczenia usług przez Operatora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 roku.
_
GoldNet., Łódź dn. 16.05.2011r.

