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REGULAMIN PROMOCJI „Zegarek sportowy w prezencie” 

z dnia 11 września 2020 roku 

1. Organizator promocji 

1) Organizatorem promocji „Zegarek sportowy w prezencie” (dalej Promocja) jest Oxylion S.A.  z siedzibą w Poznaniu, 
przy ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000521645. 
NIP: 7822546125, REGON: 302032070; wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.313.750,00 złotych; kapitał 
został w pełni opłacony. 

2) Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
3) Regulaminy Usług – Ilekroć w niniejszym dokumencie użyto pojęcia Regulaminy Usług, oznacza to następujące 

regulaminy: Regulamin promocji „superszybki_24M_v2.0_swiatlowod” obowiązujący od 01.07.2019; „Max Speed 
24m v 3.0” obowiązujący od 09.01.2020 r.; Regulamin promocji „POWER+ v 1.0” 24m obowiązujący od 1.03.2019 r. 

4) Promocja obowiązuje od dnia 08.09.2020 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów. 
 

2. Obszar obowiązywania promocji 

Promocja obowiązuje na terenie świadczenia usług dostępu do internetu Oxylion SA. 

3. Przedmiot i zasady skorzystania z promocji 

1) Promocja polega na przyznaniu nagrody w postaci urządzenia Xiaomi Mi Band 4 (dalej Nagroda) o wartości 100 zł. 
2) Nagrody będą przekazywane przez uprawnione osoby po dokonaniu aktywacji usługi w lokalu Klienta lub 

przesyłane będą pocztą lub kurierem w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, bez możliwości 
wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Także w przypadku rezygnacji z 
odbioru Nagrody Klient nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej. 

3) Promocja skierowana jest do:  
a) Obecnych klientów korzystających z usługi dostępu do Internetu, posiadających umowę na czas nieokreślony, 

lub którym w momencie składania zamówienia na Usługę w Promocji do daty zakończenia umowy zawartej na 
czas określony zostało nie więcej niż 360 dni i którzy w okresie obowiązywania Promocji złożą zamówienie, a 
następnie zawrą w formie pisemnej umowę na czas określony 24 miesięcy o świadczenie Usługi na warunkach 
Promocji oraz spełniających warunki określone w pkt 4.  

4) Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli: 
a) nie zalega z opłatami na rzecz Oxylion lub spółek powiązanych z Oxylion;  
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi we wskazanym przez Klienta lokalu; 
c) kwota miesięcznego abonamentu wynikająca z zawartej umowy na 24 miesiące jest wyższa o co najmniej 8,00 

zł. od kwoty abonamentu obowiązującej przed jej podpisaniem. 
 
 

https://www.oxylion.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin_promocji_superszybki_24M_v2.0_swiatlowod_01072019.pdf
https://www.oxylion.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin_promocji_MAX_SPEED__24M_v_2_0_01072019.pdf
https://www.oxylion.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin_promocji_MAX_SPEED__24M_v_2_0_01072019.pdf
https://www.oxylion.pl/wp-content/uploads/2019/02/Regulamin_promocji_POWER_24m_01032019.pdf
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4. Gwarancja  

Nagroda podlega gwarancji sprzedawcy. Ewentualne usterki i problemy związane z jej funkcjonowaniem nie 
stanowią podstaw reklamacyjnych Usługi.  

5. Pozostałe zasady promocji 

1) Wszelkie kwestie związane ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu regulują odpowiednie Regulaminy Usług.  
2) W przypadku, gdy Klient: 

a) odstąpi od umowy o świadczenie Usługi zawartej na warunkach Promocji; lub 
b) zrezygnuje z aneksu do umowy o świadczenie Usługi zawartego na warunkach Promocji przed jego wyjściem 

w życie i nie dokona zwrotu Nagrody w terminie 14 dni od odstąpienia, zostanie obciążony kwotą 100 zł. 
3) Ponadto w przypadku rozwiązania umowy przez Oxylion z winy Klienta lub jej rozwiązania przez Klienta przed 

upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Klient zostanie obciążony karą umowną związaną z przyznaną w 
ramach Promocji ulgą będącą równowartością Nagrody, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość, za okres od 
dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. 

4) Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. 
5) Klient może dokonać zmiany opcji Usługi na warunkach określonych w umowie. 
6) Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi 

inaczej. 
7) Oxylion może skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny. 


