
 
 

Regulamin Promocji ,,Letnia” 

 
1. Organizatorem Promocji ,,WIOSENNA” jest Debacom Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zabrzu 41-800, ul. Niedziałkowskiego 1, zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 
0000146747, nr NIP 6482450761, REGON 277933079, RPT 3239 
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości  50.000,00 PLN (zwana dalej 
,,Debacom”). 

2. Przedmiotem promocji jest udostępnienie Abonentom Debacom Usług 
telekomunikacyjnych: INTERNET; TELEWIZJA;TELEFON po obniżonych 
opłatach zgodnie z Cennikiem promocji będącym Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu promocji („Cennik usług”). 

3. Promocja skierowana jest do nowych Abonentów Debacom, którzy w 
okresie obowiązywania promocji podpiszą umowę z Debacom na 
warunkach i w zakresie świadczenia Usług wskazanych w pkt. 2. W 
przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy na warunkach niniejszej 
promocji Abonentowi zostanie przyznana ulga  
w postaci obniżonej opłaty abonamentowej przez okres 2;4 lub 6 miesięcy 
(dotyczy tylko usługi internetu) obowiązywania Umowy oraz niższa opłata 
aktywacyjna, Wysokość ulgi przyznanej Abonentowi  w ramach Umowy 
(„Ulga”) stanowi: 

a) różnica pomiędzy sumą wysokości Abonamentu za czas trwania 
Umowy wynikającą z Cennika Debacom a wysokością sumy 
Abonamentu promocyjnego w okresie Umowy promocyjnej .  

b) różnica pomiędzy kosztami aktywacji Usługi bez ulgi a kosztami 
aktywacji Usługi na warunkach Promocji wskazanych w odpowiedniej 
rubryce Cennika promocji odpowiadającej Usłudze. 

4. Niniejsza promocja trwa od dnia 1 Kwietnia 2016r. do 20 września 2016r.  
5. Niniejsza promocja obowiązuje na terenie miasta Zabrze. 

 
6. Warunkiem  wzięcia udziału w Promocji jest : 

a) wybranie Usługi zgodnie z Cennikiem promocji, 
b) zawarcie Umowy z  Debacom na czas określony 24 pełnych miesięcy 

kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy 
c) uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej, która wynosi od 1zł brutto 

najpóźniej wraz  z pierwszym należnym Abonamentem 
d) dla obecnych Abonentów  - dodanie Usługi (zgodnie z Cennikiem 

promocji) przy jednoczesnej zmianie umów aktualnie obowiązujących 
na promocyjne zgodnie z Promocją. 

d) wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur przez Debacom 
za świadczone Usługi telekomunikacyjne drogą elektroniczną 
dostępnych w zakładce e-bok. Abonent deklarując chęć otrzymywania 
faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu Umowy w ramach niniejszej 
Promocji, faktury pobiera sam przy zastosowaniu loginu i hasła 
podanych na umowie z zakładki e-bok dostępnej na stronie organizatora 
promocji WWW.debacom.pl.  

7. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez 
Debacom z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego w Umowie, 
której zawarcie wiązało się z Ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent 
obowiązany jest do zapłaty kary umownej równej wartości Ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 
zawarcia Umowy do dnia rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy 
przez Abonenta następuje w związku ze zmianą Umowy, Regulaminu lub 
Cennika lub z przyczyn zależnych od Debacom. 

8. Cennik promocji określa opłaty dla Usług świadczonych w ramach Promocji 
oraz wysokość Ulgi przyznanej Abonentowi. 

9. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych 
promocji dostępnych w ofercie Debacom, chyba, że warunki czy Regulaminy 
tych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 

10. Przez  okres  trwania  Umowy  Abonent zobowiązany będzie  do utrzymania  
Usług  wybranych Promocją oraz do terminowego uiszczania Abonamentu. 

11. Z Promocji może skorzystać Abonent będący osobą fizyczną, który zawrze 
Umowę z Debacom na warunkach promocyjnych określonych w niniejszej 
Promocji. 

12. Debacom zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w 
każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub 
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Debacom lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

13. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą 
literą i nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć zgodnie 
z ich definicją zawartą odpowiednio w Umowie lub Regulaminie świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych lub Cenniku Debacom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                  ………………………………......... 
 
                                             Podpis Abonenta      



 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji  „Letnia” 

 

 

 

Cennik Promocji  „Letnia” 

 

 
 

 
 
                    *ulga określona warunkami promocji przyznana częściowo na okres 2, 4 lub 6 miesięcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              .................................................. 
 
                        Podpis Abonenta 

l.p. 
 

Pakiet Internetowy 

Czas trwania Umowy 24 
miesiące 

 
Koszt 

Aktywacji 
bez ulgi 

 
Aktywacja 

z ulgą 
 

Suma Ulgi 
promocyjnej 

 
 
Rata za aktywacje po 
przyznanej uldze 

 
Ulga promocyjna za 

jeden miesiąc 
trwania umowy 

Abonament 
bez ulgi 

Abonament 
z ulgą* 
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