REGULAMIN PROMOCJI „Wypróbuj przez 14 dni za darmo v 4.0”
z dnia 09 stycznia 2020 roku

1. Organizator promocji
Organizatorem promocji „Wypróbuj przez 14 dni za darmo” (dalej Promocja) jest Oxylion SA z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul.
Roosevelta 22, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000521645, REGON: 302032070, NIP:
7822546125, kapitał zakładowy 1.313.750,00 zł, w pełni wpłacony, zwana dalej również: „Operatorem”.

2. Czas trwania promocji
Promocja obowiązuje od dnia 09 stycznia 2020 r. do odwołania.

3. Przedmiot i zasady skorzystania z promocji
1)

Promocja polega na możliwości bezpłatnego przetestowania Usług przez 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy, z
możliwością odstąpienia od niej w tym okresie. W takim przypadku:
a.

Operator rezygnuje z pobierania opłaty za aktywację Usług,

b.

Operator rezygnuje z pobierania opłaty za korzystanie z Usług w okresie od jej zawarcia do dnia odstąpienia od
umowy,

c.

Abonent zobowiązuje się do umożliwienia dokonania deinstalacji urządzeń będących własnością Operatora, a
które zostały zamontowane w lokalu Abonenta, aby umożliwić korzystanie z Usług - w terminie do 14 dni
roboczych od odstąpienia od umowy.

2)

Promocja dotyczy nowych klientów indywidualnych (konsumentów), którzy podpiszą w terminie obowiązywania promocji
umowę terminową zgodną z Regulaminami usług: Regulamin promocji „Max Speed 24m v 3.0” z dnia 9 stycznia 2020r,
Regulamin promocji „SUPERSZYBKI 24M (ŚWIATŁOWÓD, PON FTTH) V 2.0” z dnia 01 lipca 2019, regulamin promocji
„SUPERSZYBKI 24M (ŚWIATŁOWÓD FIBER+, FTTB/ETTH) V 2.0” z dnia 01 lipca 2019 roku, regulamin promocji
„POWER+ V1.0 24m” z dnia 1 marca 2019r.

3)

Poprzez odstąpienie od umowy rozumie się przesłanie pisemnego oświadczenia woli w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy w formie zgodnej z załączonym do umowy drukiem:
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……..……………………
(miejscowość, data)

Dane abonenta
Imię i nazwisko : ………………………………………………………
Adres:

………………………………………………………

Telefon:

……………………………………………………….

Odstąpienie od umowy
na warunkach promocji „Wypróbuj przez 14 dni za darmo” z dnia 24.01.2019r.

Ja niżej podpisany/a, o numerze pesel: …………………………… niniejszym pismem odstępuję od umowy z
dnia …………………….. na świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pod adresem
……………………………………….

…………………………………….
Podpis abonenta
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