
Regulamin Promocji „Promocja Świąteczna 2022"

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 za utrzymanie linii do kwoty 0.01 gr dla usługi dostępu 
do Internetu GigaNet 800 na okres 12 miesięcy, świadczonej przez firmę Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Sp.k.
3. Promocja o nazwie „Promocja Świąteczna 2022" skierowana do osób fizycznych, które nie są obecnie klientami firmy 
Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k i zawrą z Operatorem Umowę abonencką na usługę:

 a) GigaNet 800 na okres 12 miesięcy,

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. Promocja polega na przyznaniu rabatu dla usługi o której mowa w punkcie 3, podpunkcie a) - rabat na utrzymanie linii w 
wysokości 19,99 zł brutto przez cały okres umowy (12 miesięcy),
4. Całkowity koszt usługi dostępu do sieci internet będzie wynosił 64,02 zł miesięcznie przez cały okres umowy (12 
miesięcy) (Całkowity koszt zawiera zniżki za ”e-fakturę”, „zgodę marketingową”, opłatę za utrzymanie linii oraz dzierżawę 
routera),
5. Warunkiem przyznania rabatu jest poprawnie wypełniony formularz na stronie https://multiplay.pl/promocja_swiatecz-
na.php w okresie obowiązywania promocji oraz uruchomienie  wybranej usługi w ciągu 10 dni roboczych od momentu 
wysłania zgłoszenia za pomocą formularza.
6 Promocja obowiązuje od 09.12.2022 roku do 31.12.2022 roku.
7. Operator uzależnia zawarcie Umowy od istnienia warunków technicznych, pozwalających na świadczenie usługi w 
wybranej przez Uczestnika lokalizacji.
8. Promocja dotyczy tylko umów zawartych na czas określony na okres 12 dla usługi o której mowa w punkcie 3. podpunk-
cie  a).
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.
12. Wszystkie ceny podane w regulaminie są cenami brutto.

Data i podpis / pieczątka Operatora         Data i podpis  Abonenta


