Szczegółowy Regulamin Promocji ABONAMENT 50%
Obowiązuje od dnia 01.02.2022 r.
1. Promocja ABONAMENT 50% organizowana jest przez Firmę Handlowo-Usługową „WAVE-NET” Piskor Daniel
z siedzibą w 36-052 Nienadówka 598 zwaną dalej Operatorem.
2. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Abonentem, która w okresie trwania Promocji nie ma zawartej
Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która zgłasza zamiar skorzystania z warunków promocyjnych na czas
określony i podpisze umowę w okresie od 01.02.2022 r.
3. Promocja obowiązuje na obszarze zasobów sieci komputerowych Operatora. Przy czym Operator zastrzega sobie prawo
ograniczenia promocji dla zasobów, w których nie będą istniały warunki techniczne do realizacji usług zawartych w ofercie
promocyjnej. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków technicznych i handlowych Promocji.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
obowiązującym u Operatora.
5. Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 01.02.2022 r. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia
oferty promocyjnej w każdym czasie. Odpowiednie informacje prezentowane będą z wyprzedzeniem na stronie Operatora

www.wave-net.pl
6. Niniejsza oferta promocyjna może łączyć się z innymi ofertami promocyjnymi.
7. Obniżka opłat abonamentowych za Usługę Internetową dotyczy pierwszych trzech miesięcy rozliczeniowych dla Umów
terminowych zawieranych na okres min 24 miesięcy. Wysokość łącznej ULGI zależna jest od wybranego Pakietu. Obniżkę
opłat abonamentowych oblicza jest ze wzoru podanego poniżej i doliczana jest do ULGI udzielonej wcześniej z innych
Promocji
ULGA Udzielona = (Opłata abonamentowa za 3 miesiące * 50 %) + Ulga udzielona wcześniej z innych Promocji
8. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi internetowej w okresie opisanym w pkt. 7. wiąże się ze zwrotem przez
Konsumenta ULGI w wysokości udzielonej mu zgodnie z Cennikiem, pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem
okresu, który upłynął od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej.
9. Szczegółowy Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Konsument podpisał Umowę Abonencką
w ramach oferty promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora.

__________________________
podpis Abonenta

