Regulamin promocji „Duża Rodzina”
I DEFINICJE
1. Organizator Promocji- firma POINT Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
2. Promocja- kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Duża Rodzina”, na warunkach i w terminach
określonych w niniejszym regulaminie
3. Umowa- Umowa o Świadczenie Usług przez Organizatora Promocji zawarta na warunkach promocyjnych, na czas określony dla wszystkich
usług oferowanych przez Operatora.
4. Przystąpienie do promocji- data zawarcia przez Uczestnika Promocji Umowy na warunkach określonych w Umowie oraz w niniejszym
Regulaminie.
5. Profity- rabat na Usługę lub Pakiet przyznany Uczestnikowi Promocji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
II CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 09.05.2016
III UCZESTNICY PROMOCJI
Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy na dzień przystąpienia do Promocji nie są Klientami firmy POINT oraz obecnych Klientów
mających umowę po okresie promocyjnym i spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
IV ZASIĘG PROMOCJI
Promocja organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji jest ograniczona terytorialnie i technologicznie oraz jest dostępna na tych
obszarach, gdzie Operator świadczy usługi.
V. PROFITY
1. Uczestnik Promocji, spełniający warunki Promocji określone w niniejszym regulaminie, który w czasie trwania Promocji podpisze Umowę z
Organizatorem Promocji, jest uprawniony do otrzymania niżej wymienionych rabatów
a) 5 % rabatu przy zamówieniu usługi TELEFON
b) 5 % rabatu przy zamówieniu usługi TELEWIZJA
c) 5 % rabatu przy zamówieniu usługi INTERNET
2. Rabaty przyznawane są Uczestnikowi Promocji tylko w okresie promocyjnym trwania Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu zobowiązania określonego w niniejszym regulaminie, Uczestnik Promocji
zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Organizatora Promocji udzielonego rabatu za każdy miesiąc trwania Promocji.
VI WARUNKI PROMOCJI
1. Aby przystąpić do promocji należy:
a) posiadać ważną Kartę Dużej Rodziny
b) podpisać umowę na okres 24 miesiące
c) przy podpisaniu umowy okazać Handlowcowi ważną Kartę Dużej Rodziny. Klient, który nie okaże Karty w momencie podpisania Umowy,
nie ma możliwości skorzystania z Promocji „Duża Rodzina”
d) wpisać na Umowie, w wyznaczonym miejscu numer Karty Dużej Rodziny

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Firma POINT zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu Promocji bez konieczności podawania przyczyn, z
zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług POINT
3. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.ip-point.pl oraz w siedzibie firmy POINT, ul. Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo.
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Numer Umowy
Podpis Abonenta

