
Regulamin Promocji Dołącz do nas
prowadzonej przez Espol sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji „DOŁĄCZ DO NAS”, zwanej dalej Promocją, jest ESPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 78,  o
kapitale  zakładowym w wysokości  700.000 zł,  wpisana  do Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Szczecin  -
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000197590, zwana dalej Operatorem.

 2. Promocja trwa od 15.04.2014 roku do 30.06.2014 roku włącznie.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 promocja „Dołącz do nas” (zwana dalej Promocją) jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych,  które

spełniają jednocześnie poniższe warunki:
 a) przystąpią do Promocji poprzez zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej na warunkach i w okresie trwania

Promocji zawierając umowę na korzystanie z usługi opisanej w  lit. b niniejszego ustępu na warunkach innych ofert promocyjnych z
dostępnej oferty Operatora (zwanych dalej Promocjami Podstawowymi),

 b) przystępując do Promocji staną się Abonentami usług dostępnych w ofercie Operatora,
 c) nie posiadają zaległości płatniczych wobec Operatora,
 d) żadna z usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta nie jest zablokowana z przyczyn leżących po stronie Abonenta,
 e) w  dacie  zawierania  umowy  z  Operatorem  są  równocześnie  stroną  umowy  z  innym  operatorem  telekomunikacyjnym  obejmującej

świadczenie usług objętych zawieraną umową z Operatorem zawartej na czas określony, w zamian za udzielenie ulgi, a umowa z innym
operatorem ulegnie rozwiązaniu bez obowiązku zwrotu ulgi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy z Operatorem
na warunkach niniejszej Promocji.

 4. Z niniejszej promocji wyłączone są podmioty nie będące Konsumentami w rozumieniu Art. 221 kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszej promocji nie łączy się z innymi promocjami poza Promocjami Podstawowymi.
 6. Fakt zawarcia umowy z innym operatorem i termin, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. e Abonent dokumentuje za pomocą: kserokopii umowy

z innym Operatorem.

§ 2   ZASADY PROMOCJI

 1. W ramach Promocji w okresie do dnia, w którym Abonent ma prawo rozwiązać umowę z innym operatorem telekomunikacyjnym a w zakresie
analogicznej usługi bez konieczności zwrotu ulgi, ale nie dłużej niż 3 miesiące Operator świadczy na rzecz Abonenta usługi objęte wybraną
Promocją Podstawową za opłatę abonamentową w kwocie 1zł netto miesięcznie.

 2. W przypadku  usługi  telefonicznej  Operator  do  momentu  przeniesienia  numeru  od  dotychczasowego  operatora,  ale  wyłącznie  w  okresie
wskazanym w ust. 1 przydzieli Abonentowi tymczasowy numer telefoniczny, a opłata abonamentowa za korzystanie z tego numeru wynosić
będzie  1zł  netto  miesięcznie.  Opłaty  za  wykonywane  połączenia  będą  pobierane  zgodnie  z  Cennikiem  Usługi  Telefonicznej  ESTEL.  Po
zakończeniu okresu promocji  w razie złożenia przez Abonenta wypowiedzenia z usługi numer zostanie zwrócony Operatorowi macierzystemu
bądź jeśli Abonent zostanie dalej klientem Espol Sp. z o.o. numer pozostaje do dyspozycji Abonenta.

 3. Opłata  za  aktywację  i  instalację  usługi  jest  pobierana na zasadach wynikających z  Promocji  Podstawowej,  z  którą  łączona jest  niniejsza
promocja.

 4. Abonent w okresie trwania wybranej Promocji Podstawowej nie może dokonać zmiany usługi objętej tą  Promocją Podstawową na usługę o
niższej opłacie abonamentowej oraz zawieszać świadczenia tej usługi.  

 5. Konsekwencje rozwiązania  umowy zawartej  na warunkach niniejszej  Promocji  określają  postanowienia  wybranej  przez Abonenta Promocji
Podstawowej.

 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie Abonent ponosi opłaty za inne świadczone usługi zgodnie z obowiązującym u Operatora
Cennikiem usług.

§ 3   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji, w części przez niego regulowanej, zastępuje odpowiednie postanowienia Promocji Podstawowej, standardowej umowy,
regulaminów poszczególnych usług świadczonych przez Operatora, a także cennika usług Operatora.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Promocji Podstawowej,
regulaminów poszczególnych usług, umów  o świadczenie usług oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Abonent poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Abonent oświadcza, że zapoznał się z jego treścią,
akceptuje jego postanowienia oraz potwierdza odbiór jednego egzemplarza, co potwierdza własnoręcznym podpisem złożonym na egzemplarzu
niniejszego regulaminu oraz na nowo zawartej  umowie o świadczenie  usług telekomunikacyjnych w przypadku Abonentów zawierających
umowę na nowe usługi.

4. Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Operatora oraz w Biurze Obsługi Klienta.
5. Regulamin Promocji stanowi integralną część umowy podpisanej w ramach Promocji.

         .................................................................................................                                    ..................................................................................           
Imię i nazwisko/nazwa Abonenta*                      PESEL/NIP* Abonenta

         .................................................................................................
data i czytelny podpis Abonenta/Osoby uprawnionej*

adres instalacji .......................................................................................................               ....................................................................................................
miasto, ulica                           data i podpis Przedstawiciela Operatora

* - dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
wersja  15042014
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