
                        REGULAMIN PROMOCJI WEKTOR SP. Z O. O.   „DOŁĄCZ  DO WEKTORMEDIA! ”
§1  Definicje

OPERATOR – Wektor Sp. z o. o. z siedzibą w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 19  wpisaną zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000123913.
PROMOCJA  -  kampania  promocyjna  prowadzona  przez  OPERATORA  pod  hasłem  „DOŁĄCZ   DO
WEKTORMEDIA!  ” na  warunkach  i  w  terminach  określonych  w  niniejszym  REGULAMINIE,  obejmująca
sprzedaż usług telekomunikacyjnych oferowanych przez OPERATORA.

§2  Czas trwania PROMOCJI
PROMOCJA  trwa  od  15.09.2018  roku  do  31.12.2018  roku.  OPERATOR zastrzega  sobie  możliwość
wcześniejszego  zakończenia  obowiązywania  PROMOCJI  lub  też  zmiany  jej  warunków.  Oświadczenie  o
zakończeniu  promocji  lub  zmianie  warunków  Promocji  zostanie  wywieszone  w  Biurze  Obsługi  Klienta  i
obowiązuje od dnia ogłoszenia.

§3 Udział w PROMOCJI
1. PROMOCJA jest przeznaczona dla nowych i obecnych klientów, zamieszkujących w zasięgu lokalnej

sieci  Operatora,  na  terenie  Żagania,  Tomaszowa,  oraz  Iłowej,  którZY  na  dzień  przystąpienia  do
PROMOCJI: 
a) Nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
b) Nie korzystały z usługi dostępu do usług/usługi oferowanej przez Operatora w okresie ostatnich 6
miesięcy,
c) W okresie niniejszej PROMOCJI podpiszą umowę abonencką na usługi/usługę telekomunikacyjne na
wybrany  pakiet/pakiety  usługi na okres 24m-cy. 

2. Promocją objęte są wszystkie usługi, w zakresie oferowanych pakietów przez Operatora. W przypadku
kiedy  Uczestnik promocji  korzysta już z wybranej usługi, promocją może zostać objęty wyższy pakiet,
w zakresie tej samej usługi. 

§4 Korzyści dla Abonenta
Profity w PROMOCJI dla wszystkich jej Uczestników określonych w §3 REGULAMINU PROMOCJI, którzy
w czasie trwania PROMOCJI podpiszą Umowę Abonencką na wybraną usługę Operatora, na czas  
określony 24 miesięcy:

a) Opłata abonamentowa wybranej pojedyńczej usługi w zakresie wybranego pakietu, wynikającego z
umowy  zostaje  zrabatowana  o  50%  przez  okres  5  miesięcy  od  daty  wskazanej  w  aneksie
promocyjnym dołączonym do umowy. 

b)  W przypadku podpisania umowy na więcej niż jedna usługę, cena tylko tytańszej z usług zostajnie
zrabatowana do 0,00 zł przez 5 miesięcy od daty wskazanej w aneksie promocyjnym dołączonym do
umowy. 

§5 Zobowiązania Uczestnika PROMOCJI
     a)  Warunkiem przyznania profitów określonych w §4  jest zobowiązanie się Uczestnika Promocji do 

pozostania Abonentem Operatora w zakresie Umowy  przez 24 miesiące, licząc od daty podpisania 
umowy abonenckiej.

b) W przypadku rozwiązania Umowy Abonamentowej na świadczenie usługi Operatora przed upływem
okresu  zobowiązania  wskazanego  w  ustępie  a)  niniejszego  paragrafu,   Uczestnik  Promocji
zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora:

• Kwoty będącej sumą udzielonych przez Operatora rabatów dla Abonenta.
• Kwoty abonamentu za okres udzielonego rabatu.
c) Odpowiednie zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie Uczestnik Promocji potwierdzi

własnoręcznym podpisem złożonym na egzemplarzu niniejszego REGULAMINU.
§6 Postanowienia Końcowe

a) Niniejszy  REGULAMIN  PROMOCJI  jest  regulaminem  szczególnym  w  stosunku  do  Regulaminu
Świadczenia Usług Wektor Sp. z o. o. i dotyczy Umów zawartych w związku z Promocją.

b) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM PROMOCJI mają zastosowania
odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług  Wektor Sp. z o. o.,  przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.

c) Niniejszy REGULAMIN nie wyłącza możliwości podpisania UMOWY ABONENCKIEJ z Operatorem na
zasadach ogólnych.
Każdy z Uczestników Promocji oświadcza, że otrzymał Regulamin, zapoznał się z treścią REGULAMINU
oraz akceptuje warunki w nim zawarte.

e)  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2018r.

.......................................                                .....................................................................

DOSTAWCA USŁUG               UCZESTNIK PROMOCJI (data i czytelny podpis)


