Promocja „Obudź Mikołaja”

Regulamin promocji:

1. Organizatorem promocji jest OBSŁUGAPC s.c. Paweł Dudziński, Piotr Jabłoński, Paweł Rał Bogdan
Miller z siedzibą przy ul. Metalowców 6 w Gliwicach, zwany dalej Operatorem.
2. Promocja trwa od 01.11.2017 r. do 31.01.2018 r.
3. Promocja skierowana jest do osób, które w okresie trwania promocji (pkt. 2) zamówią usługę
Operatora: Go!TV, na promocyjnych warunkach umowy, zwane dalej „Obudź Mikołaja”
4. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest dostępny na oficjalnej stronie
internetowej Operatora – www.obslugapc.pl.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest:
a. podpisanie umowy/aneksu terminowej (24 miesiące),
b. podanie adresu e-mail celem otrzymywania faktur drogą elektroniczną, bądź rezygnacja z
dostarczania faktur za pośrednictwem poczty tradycyjnej z możliwością odbioru faktury w
siedzibie firmy,
c. meldunek Abonenta lub akt własności Abonenta dla lokalu, w którym świadczone będą
usługi,
6. Przedmiotem niniejszej promocji jest zamówienie usługi Go!TV przy umowie 24 miesięcznej i
skorzystaniu z rabatu obniżającego opłatę abonamentową od 01.11.2017 do 31.01.2018 za dostęp do
usługi Go!TV zgodnie z Tabelą 1 oraz Tabelą 2.
Rabatem będą objęte pełne okresy rozliczeniowe zawierające się w okresie promocyjnym od
01.11.2017 do 31.01.2018.
Wykaz dostępnych Pakietów oraz rabatów znajduje się w Tabeli nr 1 oraz w Tabeli 2.
W trakcie trwania umowy usługi Go!TV, klient ma prawo do zmiany na inny pakiet wskazany w Tabeli
nr 1.
Zmiana Pakietu jest bezpłatna i odbywa się za pośrednictwem aneksu do umowy.
7. Pozostałe ceny usług pozostają bez zmian i są dostępne w regularnym cenniku ObsługaPC.
8. Ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi, w przypadku podejrzenia
nadużycia lub innej sytuacji, która mogłaby działać na szkodę Operatora. Operator ma prawo do
zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.
11. Abonent przystępując do promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i go akceptuje.

Dostępne Pakiety
Tabela 1.
Miesięczna
opłata
abonamentowa

Miesięczna
opłata
abonamentowa
do 31.01.2018

Miesięczny
rabat w
okresie
promocji

Okres
zobowiązania

Pakiet Ekonomiczny HD+

26,00 zł

1,00 zł

25,00 zł

24 m-ce

Pakiet Startowy HD+

49,00 zł

1,00 zł

48,00 zł

24 m-ce

Pakiet Optymalny HD+

73,00 zł

1,00 zł

72,00 zł

24 m-ce

Pakiet Bogaty HD+

86,00 zł

1,00 zł

85,00 zł

24 m-ce

Tabela 2.

Aktywacja

Rabat na aktywacji

Aktywacja

299,00 zł

0,00 zł

Promocyjna aktywacja

149,00 zł

150,00 zł

Promocyjna aktywacja

49,00 zł

250,00 zł

Rabat na abonamencie
Listopad 2017
Grudzień 2017
Styczeń 2018

………………..………. zł
………………..………. zł
……………..…………. zł
Suma rabatów: ………………………… zł

……………………………………

……………………………………

podpis Abonenta

podpis Operatora

