REGULAMIN PROMOCJI
Voucher na Internet za 100zł
1.10.2018r.
PR_1811_01
§1.
Organizatorem promocji Internet za darmo jest Dominet Sp. z o.o. Z siedzibą w Tychach przy ul. Trzy Stawy
2B, NIP: 646-293-44.
§2.
1.
2.
3.

Udział w promocji biorą nowi Abonenci, którzy podpisali umowę na usługę Internetu światłowodowego lub
Internetu światłowodowego w pakiecie z telewizją kablową na okres 24 miesięcy.
Za nowego Abonenta uznaje się osobę, która nigdy była klientem sieci Dominet bądź była lecz okres
pomiędzy rozwiązaniem umowy, a podpisaniem nowej wynosi co najmniej 3 miesiące.
Z vouchera nie mogą skorzystać obecni Abonenci sieci.
§3.

1.
2.
3.
4.
5.

Abonent korzystając z vouchera otrzymuje rabat na usługę Internetu światłowodowego o maksymalnej
łącznej wartości 100zł.
Rabat wylicza się według cennikowej opłaty za daną taryfę jaka obowiązuje w dniu podpisania umowy w
wybranej taryfie w umowie na 24 miesiące. Rabat jest zaokrąglany do pełnych miesięcy. Operator nie wydaje
reszty z vouchera
Dany Abonent może skorzystać z vouchera tylko jeden raz.
Voucher nie może być sprzedawany, wymieniany na gotówkę lub inne dobra poza jego przeznaczeniem. Nie
jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce ani żadnym innym kraju.
Voucher uprawnia do skorzystania z rabatu wyłącznie w sieci Dominet.
§4.

Abonent, który przekazał nowemu klientowi voucher z własnym kodem rabatowym otrzyma 2 miesiące
Internetu gratis jeżeli nowy Abonent podpisze umowę na usługi Internetu lub pakietu Internetu z telewizją na okres 24
miesięcy i nie odstąpi od tej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy w terminie
pierwszych 30 dni rabat nie przysługuje.
§5.
1.
2.

Voucher jest ważny tylko w przypadku poprawnego wypełnienia tj. posiadania indywidualnego kodu
rabatowego w formacie VD/18/#### gdzie w miejsce #### pojawia się indywidualne oznaczenie
Abonenta, który przekazał voucher, oraz daty wydania.
Voucher jest ważny 3 miesiące od daty wydania z wyjątkiem voucherów pracowniczych.
§5.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8.
Regulamin wchodzi w życie 1 października 2018r.

