
Regulamin promocji „Pół roku bez opłat” 

§1 Postanowienia Ogólne 

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą:   
„Poł roku bez opłat”. Organizatorem Promocji jest firma P.H.U.P. Perfect e-Line  z siedzibą w Klucze,  
ul. Zawierciańska 4/5, 32-310 Klucze (organizator promocji). Uczestnikiem Promocji może być każda 

osoba fizyczna jak również firma będąca w zasięgu naszej sieci radiowej MIMO, dodatkowo posiadająca 
Internet od innego operatora i podpisująca umowę o świadczenie usług internetowych na czas określony 

24 miesiące. Promocja obowiązuje od dnia 15 listopada 2014 r do wyczerpania zapasów. 
 

§2 Zasady udziału w promocji ,"Pół roku bez opłat" 

1.  Każdemu Uczestnikowi, który w okresie promocji podpisze Umowę o Świadczenie Usług 
Internetowych na czas określony tj. 24 miesiące + okres promocyjny, będzie przysługiwać prawo do 
zakupu w cenie promocyjnej: * 
a) router bezprzewodowy za 1 zł ** 

b) abonament miesięczny w cenie 1 zł przez pierwsze 6 miesięcy korzystania z usługi *** 

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z 
     winy Abonenta, przed upływem terminu na jaki została zawarta Umowa związana z 

przystąpieniem przez Abonenta do udziału w promocji „Pół roku bez opłat”, Dostawcy usług           
przysługuje roszczenie o zwrot kwoty ulgi przyznanej Abonentowi na zakup sprzętu (router 
bezprzewodowy), oraz zwrotu ulgi udzielonej na świadczoną usługę wynikającej z różnicy pomiędzy 
ceną promocyjną, a ceną podstawową zawartą w Cenniku Usług. 
 

4. Promocja dotyczy klientów podłączanych do sieci Perfect e-Line po raz pierwszy. 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji w każdym czasie, w 
     szczególności z przyczyn technicznych. 

2. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania promocji na stronie internetowej   Organizatora 
www.perfecteline.pl 

3. Promocja ograniczona jest czasowo i terytorialnie 

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
     dla siedziby Organizatora. 
 

 

 

…............…............…............…............         …............…............….. 

                 (Data i podpis klienta)      (Data i podpis organizatora) 

* Promocja "Pół roku bez opłat" nie dotyczy umów zawieranych na okres 12 miesięcy oraz bezterminowych 
** Promocja dotyczy umów zawieranych o Świadczenie Usług Internetowych dostarczanych w technologii radiowej  MIMO dla  wszystkich 
pakietów 
*** Promocyjna opłata  może być uiszczana przez  maksymalnie 6 miesięcy pod warunkiem posiadania aktualnej umowy na taki okres z innym 
operatorem 

http://www.perfecteline.pl/�

