REGULAMIN PROMOCJI
„PRZENIESIENIE USŁUGI”
z dnia 1 stycznia 2016r.

1. Organizatorem promocji jest Dominet Sp. z o.o. Z siedzibą w Tychach będąca operatorem
telekomunikacyjnym.
2. W promocji mogą brać nowi abonenci, lub powracający, którzy nie posiadali usługi w sieci Dominet
(Dominet Sp. z o.o., F.H.U. Dominet) przez co najmniej 6 miesięcy.
3. Abonent chcący wziąć udział w promocji musi wypełnić Zgłoszenie do promocji, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Decyzję o możliwości przystąpienia do promocji Abonent otrzyma w ciągu 7 dni od dnia złożenia
Zgłoszenia do promocji. Data złożenia Zgłoszenia do promocji nie może być późniejsza niż data
podpisania umowy.
5. Abonenci zakwalifikowani do udziału w promocji będą uprawnieni do otrzymania rabatu na Internet
przez okres od rozpoczęcia świadczenia usługi przez Dominet aż do momentu zakończenia trwania
umowy z poprzednim operatorem wskazanym w Zgłoszeniu do promocji, jednak nie dłużej niż
przez 6 miesięcy.
6. Opłata za usługę Internetową po rabacie wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty) za miesiąc.
7. Maksymalna ilość obniżonych rachunków wynosi sześć, z tym, że data wystawienia ostatniej
obniżonej faktury nie może być późniejsza niż data rozwiązania umowy o świadczenie usług
internetowych z poprzednim operatorem tj. jeżeli do zakończenia umowy z poprzednim operatorem
pozostał 1 miesiąc, ilość promocyjnych faktur wynosi 1, jeżeli 3 miesiące, ilość promocyjnych
faktur wynosi 3 etc.
8. Warunkiem zakwalifikowania do promocji jest posiadanie aktywnej usługi na dostarczanie internetu
pod adresem instalacji usługi w sieci Dominet. Dominet ma prawo zażądać okazania dokumentu
potwierdzającego świadczenie usługi przez innego operatora pod adresem instalacji.
9. W promocji nie biorą udziału Abonenci posiadający usługę mobilną.
10. Na udział w promocji nie ma wpływu data złożenia wypowiedzenia u poprzedniego operatora ani to
czy umowa wygaśnie samoistnie.
11. Promocja nie obejmuje usługi telewizyjnej ani telefonicznej w sieci Dominet.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2016r.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Adres korespondencyjny:
BOK Dominet
ul. Trzy Stawy 2B
43-100 Tychy

Kontakt:
tel: 32 411 45 75
www.dominet.net.pl
www.fb.com/internetdominet

ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI
„PRZENIESIENIE USŁUGI”

Wypełnia operator

CID

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Numer sprawy

A. DANE ABONENTA
A1. Nazwisko*
A2. Imię*
A3. Numer kontaktowy*
B. ADRES DOSTARCZANIA USŁUGI
B1. Ulica*
B2. Numer domu*

B3. Numer lokalu*

B4. Miejscowość

B5. Kod pocztowy*

B6. Województwo

ŚLĄSKIE SIL

B7. Kraj

PL

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZENOSZONEJ USŁUGI
C1. Dotychczasowy dostawca
C2. Data zakończenia umowy

Niniejszym oświadczam, że podpisując umowę z Dominet Sp. z o.o. Jednocześnie rozwiązuję umowę o
świadczenie usług internetowych pod wskazanym w sekcji B adresem w terminie wskazanym w sekcji C i
zgłaszam swój udział w promocji „przenoszenie usługi”.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ostateczna decyzja odnośnie przyznania rabatu na usługi
internetowe w sieci Dominet zostanie podjęta w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia do operatora niniejszego
oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji i w pełni go akceptuję.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi
zmianami.
Data:

Czytelny podpis Abonenta*
Wypełnia operator

Data wejścia w życie

Wniosek rozpatrzono

W imieniu operatora

Data przyjęcia

Zwrot urządzeń

Zwrot ulgi

