
Regulamin promocji „RABAT” obowiązujący od 01.10.2020 do odwołania

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  CHOJNET  Maciej  Szypryt  z  siedzibą  w  Chojnicach  świadczy  usługi  telekomunikacyjne  oraz  udostępnia  usługi
telekomunikacyjne, na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800, z 2004 roku z
późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Ustawą.
2. Promocja „RABAT” zwana dalej PROMOCJĄ przeznaczona jest dla abonentów Sieci CHOJNET będących osobami fizycznymi.
3.  CHOJNET Maciej  Szypryt  zwany dalej  ORGANIZATOREM  promocji  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  promocji  w
dowolnym momencie. Promocja trwa od dnia 1 września 2020 roku.

§ 2. Zasady promocji. 

1. Promocja polega na możliwości uzyskania rabatu kwotowego w opłacie abonamentowej za usługi abonamentowe świadczone
przez ORGANIZATORA w okresie rozliczeniowym następującym po miesiącu w którym Abonent wykonywał czynności opisane w
pkt. 2. § 2 niniejszego regulaminu.
2. Rabat uzależniony jest  od ilości minut poświęconych przez Abonenta na odsłuchanie materiału audio przygotowanego przez
ORGANIZATORA pod dedykowanym numerem telefonu.
3. Za każdą minutę poświęconą na odsłuchanie materiału audio Abonentowi naliczany jest jeden grosz brutto (0,01 zł).
4.  Warunkiem  przystąpienia  do  promocji  jest  zarejestrowanie  minimum  jednego  numeru  telefonu  w  panelu  abonenckim
użytkowanym przez abonentów Sieci CHOJNET oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu promocji. 
5. ORGANIZATOR nie określa maksymalnej ilości numerów telefonów zarejestrowanych w panelu abonenckim.
6. Kwota o której mowa w § 2 pkt. 3 naliczana będzie niezależnie dla każdego z zarejestrowanych numerów przy czym w panelu
abonenckim prezentowana będzie suma wynikająca z połączeń z wszystkich zarejestrowanych numerów.
7. Rabat naliczany będzie za odsłuchiwanie materiału audio tylko i wyłącznie z zarejestrowanych numerów telefonów.
8. PROMOCJA nie obejmuje połączeń z numerów telefonów z puli numeracyjnej ORGANIZATORA.
9.  Maksymalna  kwota  rabatu  przysługująca  Abonentowi  uzależniona  od  wykorzystywanego  przez  Abonenta  pakietu
abonamentowego i wynosi:

Nazwa pakietu abonamentowego Opłata abonamentowa Maksymalna kwota rabatu

Biały  5 GB 13,50 zł 12,00 zł

Biały 10 GB 23,50 zł 22,00 zł

Brązowy 35,50 zł 34,00 zł

Srebrny 40,50 zł 39,00 zł

Złoty 45,50 zł 44,00 zł

Złoty express 55,50 zł 54,00 zł

Platynowy 75,50 zł 74,00 zł

Platynowy express 105,50 zł 104,00 zł

10.  W przypadku uzyskania maksymalnej  kwoty rabatu Abonent otrzyma informacje za pośrednictwem panelu abonenckiego o
uzyskaniu maksymalnej kwoty rabatu w danym okresie rozliczeniowym.
11.  Kwota  rabatu  uzyskanego na  dany okres  rozliczeniowy ujęta  i  rozliczona  będzie  na  fakturze  za  usługi  telekomunikacyjne
wystawionej przez ORGANIZATORA na dany okres rozliczeniowy.

§ 3. Zasady reklamacji.

1.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem promocji oraz rozliczeniem rabatu Abonent  może zgłaszać osobiście w BOA,
pisemnie lub  za pomocą środków porozumiewania się  na  odległość  w tym telefonu,  faksu,  e-mail  a  także przy użyciu Panelu
Abonenckiego.
2.  ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Abonenta o jej  rozstrzygnięciu pisemnie,  listem poleconym na adres
korespondencyjny podany w reklamacji, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu,
przy użyciu którego Abonent korzysta z promocji, jak również opis i powód reklamacji. 

§ 4. Odstąpienie od promocji.

1. Abonentowi korzystającemu z promocji przysługuje w każdej chwili prawo do rezygnacji z korzystania z promocji.
2.  Podstawą do zaprzestania z korzystania z promocji jest zaprzestanie wykonywania  czynności opisanych w pkt. 2. § 2 niniejszego
regulaminu.
3. ORGANIZATOR nie wymaga od Abonenta rezygnującego z udziału w promocji zgłaszania tego faktu.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1.  PROMOCJA nie może być łączona nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez ORGANIZATORA.
2.  Regulamin PROMOCJI obowiązuje od dnia 01.09.2020.


