REGULAMIN PROMOCJI GPON

„OFERTA SPECJALNA DLA STAŁYCH KLIENTÓW „
§1
Organizator promocji.
Regionalna Telewizja Kablowa Sp.j (RTK) z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej 39
jest organizatorem promocji na świadczone usługi telekomunikacyjne w nowej technologii GPON dla
Stałych Klientów

§2
Czas trwania promocji
Promocja rozpoczyna się od 15.06.2016 r. i obowiązuje do czasu odwołania lub zmiany przez Operatora
(RTK)

§3
Uczestnicy promocji
Promocja jest przeznaczona dla Klientów Indywidualnych RTK, którzy w nieprzerwany sposób od 24 m-cy
korzystają z usługi dostępu do Internetu i na dzień przystąpienia do promocji spełniają warunki określone
w niniejszym regulaminie tj.:
a) zawarli umowę na świadczenie dostępu do Internetu w technologii GPON
b) zdecydują się na zawarcie umowy /zmianę warunków umowy/ w technologii GPON

§4
Zasięg promocji
Promocja jest organizowana i prowadzona przez RTK, na tych obszarach Nowego Sącza, na których RTK
świadczy usługę Internetową w technologii GPON

§5
Profity
Zwiększona prędkość dostępu do Internetu w stosunku do standardowego Cennika Usług Operatora
w przypadku wybrania Oferty GPON
§6
Przyznanie profitów
Warunkiem przyznania profitów określonych w § 5 niniejszego regulaminu jest zobowiązanie się Klienta
-Uczestnika promocji do pozostania Abonentem RTK w zakresie wybranych usług przez czas określony w
pkt. 6 Umowy Abonenckiej
§7

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez RTK Sp.j. ("Regulamin") i obowiązuje tylko w czasie trwania promocji oraz w
trakcie realizacji Umów Abonenckich zawartych na warunkach promocji.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennik które są integralną częścią
Promocyjnej Umowy Abonenckiej oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. RTK zastrzega sobie w trakcie obowiązywania promocji możliwość rozszerzenia katalogu uczestników
promocji, profitów, a także zmiany czasu obowiązywania promocji w drodze podpisanego przez RTK aneksu
do niniejszego regulaminu ogłoszonego w sposób, w jaki ogłoszona jest promocja.
4. Każdy Abonent - uczestnik promocji poprzez przystąpienie do promocji akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta RTK oraz na stronie www.rtk.pl
6. Niniejszy regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy Abonenckiej z RTK na zasadach
ogólnych.

Nowy Sącz dnia , 15 czerwca 2016

