Regulamin Promocji + 30% dla Stałych Abonentów
1. Promocja +30% dla Stałych Abonentów (zwana dalej: „Promocją + 30%” )
jest organizowana przez Firmę mBit z siedzibą w Gdańsku 80-018 na
ul. Trakt św. Wojciecha 253
2. Promocja obowiązuje od dnia 30 czerwca 2011r. do odwołania.
3. Promocja jest skierowana do Abonentów Usług Internetowych spełniających warunki
określone w ust. 7, którzy w dniu zgłoszenia chęci skorzystania z promocji mają zawartą z
Operatorem Umowę o świadczenie Usług Internetowych:
a) na czas nieokreślony albo
b) na czas określony, do końca którego pozostało mniej niż 3 miesiące i którzy w okresie
obowiązywania Promocji zawrą z Operatorem Nową Umowę w dowolnym pakiecie
kwotowym przedłużającą okres obowiązywania umowy o kolejne 24 miesiące , która
przedłuża umowę o okres zakończenia nowej umowy plus dodatkowe 24 miesiące ,
Abonenci Ci zwani są dalej Uczestnikami Promocji.
4. Promocja polega na :
Przy pozostaniu na tym samym poziomie kwotowym lub zwiększeniu obecnego Abonent
dostaje + 30 % więcej prędkości od cennika podstawowego.
5. W związku z powyższym w ramach Promocji Abonentowi przysługuje promocyjna cena
aktywacji nowej umowy w wysokości 1 zł .
6. Termin płatności opłaty za Aktywację usługi przypada na najbliższy dzień będący terminem
płatności Abonamentu, który określony jest w Nowej Umowie.
7. Klient może skorzystać z Promocji jeżeli:
a) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usług Internetowych we wskazanym
lokalu.

8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika Promocji (Abonenta) lub przez
Operatora z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji (Abonenta), przed

jej

zakończeniem , Abonent zobowiązuje się do opłaty abonentowej za korzystanie z Usługi
Internetowej za każdy miesiąc pozostający do końca okresu na jaki została zawarta Nowa
Umowa.
9. Powyższą Promocję można łączyć z innymi promocjami organizowanymi przez Operatora o
ile ich regulaminy nie zastrzegają inaczej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
11. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem
_______________________________________________
(czytelny podpis, data)

