
 
 

                                 Regulamin Programu Promocyjnego „Kupon Rabatowy”OSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z promocji mogą skorzystać Abonenci , którzy od 15 czerwca 2016  roku do odwołania zawrą  

     w formie   pisemnej, w Punkcie Sprzedaży Debacom lub z Przedstawicielem firmy Debacom Umowę  

     o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu , Abonent, który w okresie obowiązywania    

     Programu zawarł Umowę na czas określony (Okres Zastrzeżony), może w terminie wskazanym na    

     kuponie  skorzystać z rabatu, którego jest posiadaczem. Rabat może być wykorzystany     

     na dowolne usługi telekomunikacyjne świadczone przez firmę Debacom Sp. Z o.o  

       Usługi podlegające rabatowaniu;                                                      . 

            a) Internet                        . 

            b) Internet + Telewizja                    . 

            c) Internet + Telewizja + Telefon               . 

 

3. Abonent może dokonać zmiany oferty na inną, obowiązująca w dniu zawarcia Umowy z tym    

      zastrzeżeniem, że jeśli; 

    a) zawarł Umowę w ramach oferty dla klienta indywidualnego, nie może jej zmienić na ofertę dla    

         biznesu i odwrotnie.                                          .    

    b) jeśli zawarł Umowę w ramach oferty dotyczącej usługi dostępu do Internetu nie może jej   

          zmienić na ofertę dotyczącą usługi głosowej. 

 4. Abonent może skorzystać z Programu Promocyjnego tylko raz dla jednego numeru klienta. 

 5. W przypadku przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot  

      w okresie , o którym mowa w ust. 3 Abonent traci prawo do skorzystania z Programu promocyjnego. 

  ROZWIĄZANIE UMOWY I ZWROT URZĄDZENIA 

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w ramach Programu „Kupon Rabatowy ” należy złożyć w    

     formie  pisemnej , wyłącznie w Punkcie Sprzedaży Debacom Sp. z.o.o.  

 2. W Przypadku złożenia Oświadczenia , Abonent zobowiązany jest do  zwrotu urządzenia jakie zostało     

     przydzielone do świadczenia usługi w stanie sprawnym nieuszkodzone.    

3. Przyznany Rabat podlega zwrotowi jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie rozwiązana z przyczyn    

    leżących po stronie abonenta w czasie trwania okresu zastrzeżonego na jaki została zawarta umowa.                                                                

. 

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                     . 

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Programu Promocyjnego, bez    

     konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i  

     obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianach w niniejszym Programie  

     Promocyjnym zostanie opublikowana na stronie internetowej dostawcy usług lub w inny sposób     

     podana do wiadomości publicznej.  

2. Niniejsze warunki Programu Promocyjnego „Kupon Rabatowy” są  dostępne w punkcie sprzedaży  

     Debacom  oraz u Przedstawicieli Handlowych. 


