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REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET NA PRÓBĘ” 
z dnia 1 maja 2016

§ 1 Organizator
Organizatorem  promocji  „Internet  na  próbę”  (dalej  „promocja”)  jest  spółka  POLINEO  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Gliwicach,
przy  ul.  Sowińskiego  3,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Przedsiębiorców  pod  nr:  0000572266,  posiadająca  nr  NIP:  631-265-84-16
oraz nr REGON: 362309168 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Polok.

§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki dostępu do sieci internet świadczone przez Polineo w ramach promocji.
2. Promocja  obowiązuje  od  2016-05-01  do  odwołania.  Polineo  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  promocji,  jeżeli  z  przyczyn
technicznych nie będzie możliwości podłączenia nowych uczestników promocji lub świadczenia usługi objętej niniejszą promocją.
3. Promocja jest skierowana wyłącznie do uczestników zawierających Umowę na czas określony.
4. Promocja nie obejmuje tych punktów adresowych, w których w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczona była Usługa Polineo, jednak
w szczególnych przypadkach Operator może objąć promocją takie punkty adresowe.
5. Wszelkie  określenia  oznaczone  dużymi  literami,  o  ile  z  niniejszego  regulaminu  nie  wynika  inaczej,  mają  znaczenie  nadane  im
w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.
 

§ 3 Zasady promocji
1. Uczestnik promocji zawierający umowę na okres 12 lub 24 miesięcy  ma możliwość złożenia wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni
(dalej „okres promocyjny”) od daty aktywacji.
2. Jeśli wypowiedzenie nastąpi w okresie niniejszej promocji, to Operatorowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu przyznanych ulg z tytułu
niedotrzymania warunków umowy, o których mowa w Umowie.

3. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie  www.polineo.pl . W przypadku przesyłania
dokumentów drogą elektroniczną należy załączyć skan wypełnionego formularza.
4. Dopuszczalne formy dostarczenia wypowiedzenia:
    - e-mailem na adres biuro@polineo.pl (decyduje data otrzymania e-maila),
    - pisemnie pocztą  (decyduje data stempla pocztowego).

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w promocji ma prawo skorzystać  z innych usług lub ofert promocyjnych Polineo kierowanych do Abonentów.
2. Promocja  jest  ograniczona  do  obszaru,  na  którym Polineo  świadczy  usługi  telekomunikacyjne  oraz  posiada  techniczne  możliwości
świadczenia usług.
3. W przypadkach nieobjętych regulaminem promocji zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego REGULAMINU ŚWIADCZENIA
USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.
4. Przystąpienie  uczestnika  do  promocji  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu.  Uczestnik  oświadcza,
że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
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