Regulamin Promocji „Zapłacimy Twój Rachunek 2.0”

ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem promocji jest Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów
dalej zwana Operatorem.
2. Przedmiotem niniejszej promocji jest obniżenie miesięcznej opłaty abonamentowej na usługi świadczone przez Grupę
MULTIPLAY w czasie, kiedy klient związany jest umową terminową z innym Operatorem na usługę dostępu do sieci Internet.
3. Promocja „Zapłacimy Twój rachunek 2.0” jest skierowana do osób fizycznych, które zawrą z Operatorem Umowę abonencką na jedną z usług:
a) GigaNet 500,
b) GigaNet 800,
c) GigaNet 1000.
4. Opłata za usługę dostępu do sieci internet, kosztu utrzymania linii oraz dzierżawy routera w trakcie przyznanych miesięcy
promocyjnych zostanie obniżona do kwoty 1 zł brutto.
5. Ilość przyznanych okresów rozliczeniowych z abonamentem 1 zł brutto, uzależniona jest od ilości miesięcy pozostających
do zakończenia umowy z innym Operatorem, jednak nie więcej niż 6 miesięcy promocyjnych dla umów zawartych na okres
12 miesięcy i 12 miesięcy promocyjnych dla umów zawartych na okres 24 miesięcy.
6. Aby skorzystać z promocji, klient zobowiązany jest do przekazania sprzedawcy osobiście lub drogą mailową, strony
umowy z obecnym operatorem, potwierdzającej termin zakończenia jej obowiązywania oraz strony potwierdzającej
świadczenie usługi na adresie, na którym świadczyć usługę ma MULTIPLAY, w formie kserokopii lub skanu.
8. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług dostępu do sieci Internet z Operatorem bez konieczności
zwracania przyznanych ulg i rabatów w terminie do trzech miesięcy (90 dni), licząc od dnia wykonania uruchomienia usługi.
WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja skierowana jest do nowych klientów.
2. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, jeżeli na adresie instalacji usługi
występują zaległości w płatnościach względem Operatora lub na adresie występuje aktywna usługa Grupy Multiplay.
3. Adres instalacji usługi Grupy Multiplay musi pokrywać się z adresem świadczenia usługi dostępu do internetu, wskazanym na stronie umowy dostarczonej do sprzedawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z promocji.
4. Promocja obowiązuje od 14.10.2022 roku do odwołania.
5. Operator uzależnia zawarcie Umowy od istnienia warunków technicznych, pozwalających na świadczenie usługi w
wybranej przez Uczestnika lokalizacji.
6. Promocja dotyczy tylko umów zawartych na czas określony na okres 12 lub 24 miesięcy.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora, z wyjątkiem promocji „Oświeć sąsiada”.
8. W przypadku łączenia promocji "Zapłacimy Twój Rachunek 2.0" z promocją "Oświeć sąsiada" rabaty wynikające z promocji
nie będą sumować się w tych samych okresach rozliczeniowych. Rabaty wynikające z promocji "Oświeć sąsiada" będą
udzielane klientowi po ustaniu promocji "Zapłacimy Twój Rachunek 2.0".
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.
11. Wszystkie ceny podane w regulaminie są cenami brutto.

Data i podpis / pieczątka Operatora

Data i podpis Abonenta

