Regulamin „Promocja dla Klientów DEKPOL – INTERNET za 1 zł przez 12 miesięcy”
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§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji „Promocja dla Klientów DEKPOL – Interet za 1 zł przez 12 miesięcy”, zwanej dalej Promocją są:
DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie, ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn (zwana dalej DEKPOL)
oraz
Logitus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk (zwana dalej
LOGITUS).
Z Promocji może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która dysponuje Kuponem Rabatowym pozyskanym przy zakupie
nowego mieszkania na inwestycjach deweloperskich prowadzonych przez DEKPOL objętych Promocją i wymienionych poniżej:

▪
▪
▪
▪
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ulica Pszenna na osiedlu GRANO RESIDENCE,
ulica Potęgowska za osiedlu ZIELONE III (budynek 4),
ulica Myśliwska na osiedlu FORESTA,
ulica Pastelowa na Osiedlu PASTELOWE.

§ 2 Zasady promocji
Każda osoba, która zakupi lokal mieszkalny na terenie inwestycji deweloperskiej realizowanej przez DEKPOL, która jest objęta
Promocją, otrzyma od DEKPOL Kupon Rabatowy umożliwiający skorzystanie z Promocji na Usługę LOGITUS.
Kupon Rabatowy upoważnia do podpisania umowy abonenckiej na Usługę telekomunikacyjną z LOGITUS na promocyjnych
warunkach. Wzór umowy abonenckiej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Kupon Rabatowy można zrealizować przez okres 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty odbioru przez Klienta lokalu.
W wyniku podpisania promocyjnej umowy abonenckiej z LOGITUS posiadacz Kuponu Rabatowego staje się Abonentem sieci
Logitus i uzyskuje dostęp do usługi symetrycznego Internetu 100 (odbieranie do 100Mbps, wysyłanie do 100Mbps)
przez okres 12 (słownie: dwunastu) pierwszych pełnych miesięcy w obniżonej cenie 1 PLN brutto miesięcznie, a w
miesiącach 13-24 w cenie 49 PLN brutto miesięcznie, bądź 300 (odbieranie do 300Mbps, wysyłanie do 300Mbps) przez
okres 12 (słownie: dwunastu) pierwszych pełnych miesięcy w obniżonej cenie, 1 PLN brutto miesięcznie, a w
miesiącach 13-24 w cenie 69 PLN brutto miesięcznie.
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Dla Klientów korzystających z Promocji przewidziano niższą niż standardowa jednorazową opłatę za aktywację i instalację
Usługi wynoszącą 29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych).
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Dla Klientów korzystających z Promocji przewidziano możliwość dzierżawy routera Wi-Fi w promocyjnej cenie 6 PLN brutto
miesięcznie (usługa Bezprzewodowy Internet Logitus).
Posiadacz Kuponu Rabatowego, który podpisze promocyjną umowę abonencką z LOGITUS na warunkach Promocji,
zobligowany jest do przestrzegania Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego w
LOGITUS, stanowiącego załącznik do umowy abonenckiej oraz innych postanowień wynikających z zawartych z LOGITUS
Umów.
Za wszystkie dodatkowe usługi (w tym aktywacyjne) świadczone przez LOGITUS, za wyjątkiem opisanych w pkt. 4-6 § 2
powyżej, Abonent ponosi opłaty zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych obowiązującym w LOGITUS bądź innymi
postanowieniami zawartymi w umowie abonenckiej.
§ 3 Postanowienia końcowe
Promocja obowiązuje od 01.10.2018 roku do odwołania.
Odwołanie Promocji nie ma wpływu na nabyte przed odwołaniem przez posiadaczy Kuponów Rabatów prawa zgodnie z
zapisami niniejszego Regulaminu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w każdym czasie treści postanowień Regulaminu, o ile zmiany te nie będą się
wiązały z naruszeniem praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Ewentualne zmiany w Regulaminie Promocji zostaną
ogłoszone na stronie www.eurostyl.com.pl.

4.

Kupon Rabatowy przyznawany jest w liczbie: jeden kupon na jeden lokal mieszkalny i może zostać zrealizowany tylko
jeden raz.

