
 

 

Regulamin sprzedaży anten w cenie promocyjnej („Regulamin Promocji”) 

Wersja z dnia 29.06.2018 r. 

 

1.    Promocja sprzedaży anten w cenie promocyjnej („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.1) („Polkomtel”) i skierowana jest do Abonentów2, którzy zawarli 

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług dostępu do Internetu na czas określony  i w okresie obowiązywania Promocji zdecydują się na zakup 

Anteny.  

2. Do skorzystania z Promocji nie są uprawnieni Abonenci, którzy nabyli Antenę przy zawarciu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed wprowadzeniem niniejszej 

Promocji. Zakup Anteny w ramach Promocji przysługuje uprawnionemu Abonentowi jednorazowo w odniesieniu do jednej Umowy  o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

3. W ramach Promocji Abonent spełniający warunki zgodne z § 1 pkt 1 ma możliwość zakupu Anteny zewnętrznej Buro AKC-2 UNI w cenie promocyjnej 61 zł. 

4. Zakup lub zwrot Anten na warunkach Promocji pozostaje bez wpływu na obowiązywanie zawartej z Polkomtel Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

dostępu do Internetu. 

5. Promocja trwa od 29.06.2018 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów. 

6. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. 

7. Promocja dostępna jest wyłącznie w przypadku zawierania Umowy na odległość w sklepie internetowym www.plus.pl w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.683 ze zm.). 

8. Użyte w Regulaminie Promocji określenia pisane z wielkiej litery, o ile nie zdefiniowano ich inaczej w Regulaminie Promocji, posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament („Regulamin”). 

9. Anteny oferowane w ramach Promocji są w pełni wartościowe, z tym zastrzeżeniem że w trosce o ochronę środowiska naturalnego, Anteny lub ich elementy mogły zostać 

poddane procesowi regeneracji. 

10. Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

                                                        
1) z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.525.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 

601102602 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl. 
2 w rozumieniu odpowiednio Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/ Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament  (dla Umów/ Aneksów zawartych od 25.12.2014 r. do 24.05.2018 r.) albo Regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018 r.). 


