Regulamin Promocji „Router WiFi”
(obowiazuje od dnia 29.02.2012r do odwołania )
1. Organizatorem Promocji „Router WiFi” jest firma WSK 2 z siedziba przy ul. Warszawskiej 42,
98-400 Wieruszów. Wpisana do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
pod numerem 100297706 w Urzędzie Statystycznym w Sieradzu, NIP 997-010-97-59, zwana dalej
Operatorem lub Dostawca.
2. Przedmiotem niniejszej promocji jest obniżenie ceny za Router WiFi do ceny zawartej w Cenniku
Usług zgodnie z wybraną taryfą.
3. Uczestnikami Promocji moga być nowi klienci firmy WSK 2 oraz osoby posiadajace umowe na czas
nieokreślony.
4. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest podpisanie umowy / aneksu do umowy abonenckiej z
WSK 2 na usługi internetowe.
5. Umowa abonencka zostaje zawarta na okres minimum 12 miesięcy.
6. Router WiFi przez okres obowiązywania umowy terminowej stanowi własność WSK 2, a po tym
okresie uczestnik promocji nabywa prawa własności do routera WiFi.
7. Abonent zobowiązany jest do zwrotu przyznanych rabatów w wysokości 61,00 zł z VAT (przyznanych
w promocji„Router WiFi”) w przypadku rezygnacji przed upływem obowiązywania umowy
terminowej.
8. Opłaty o których mowa w pkt 2 podane są w cenach brutto i dotyczą nowo przyłączanych do sieci
abonentów, niezależnie od technologii przyłącza.
9. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia
usługi w wybranej przez Klienta opcji i lokalizacji.
10. Promocja trwa od 29.02.2012 do odwołania
11. Operator zastrzega sobie możliwosc zakonczenia Promocji w dowolnym terminie, a informacja o
zakonczeniu promocji zostanie podana przez WSK 2 do wiadomosci na stronie www.wsk2.pl.
12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Regulaminu
Usług operatora oraz obowiązujący Cennik Świadczonych Usług Internetowych.
13. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisujac Umowe zawarta w ramach
Promocji.
14. Regulamin Promocji stanowi integralna czesc Umowy realizowanej w ramach Promocji.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam sie z regulaminem promocji i akceptuje go

Pieczęć WSK 2/ Data

Czytelny podpis Abonenta/ Data

