REGULAMIN PROMOCJI „FREEDOM PACK”

stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31,
02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000540847, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości:
1.662.050,00 zł (w całości opłacony), dalej jako: Premium Mobile.

§1
Niniejszy regulamin promocji (dalej: „Regulamin Promocji”) umożliwia na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie Promocji na uzyskanie przez Abonenta Premium Mobile dodatkowego opustu (dalej:
„Opust”) za Usługi Telekomunikacyjne.

§2
Niniejsza oferta promocyjna „Freedom Pack” (dalej: „Promocja”) jest skierowana do wszystkich Abonentów
Premium Mobile spełniających poniższe warunki promocji:
1. Abonent posiada aktywne 2 lub więcej subskrypcje na jednym koncie abonenckim
2. Subskrypcje są aktywne na jednym z poniższych Pakietów Taryfowych:
• Freedom1, Freedom2, Freedom3
• Freedom Pop, Freedom UE, Freedom VIP
• S, M, L UE, XL UE, VIP
• Internet Premium Mobile Standard
• Internet Premium Mobile Silver
• Internet Premium Mobile Gold
• Internet Premium Mobile Platinium
• Dla 2 lub więcej aktywnych subskrypcji na koncie abonenckim naliczony został w danymi miesiącu
Abonament za cały miesiąc (do liczby aktywnych subskrypcji nie wliczają się te subskrypcje które w
trakcie danego cyklu bilingowego przeniosą się do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub
są w trakcie wypowiedzenia umowy lub rozpoczęły korzystanie z usług Premium Mobile w trakcie
trwania cyklu bilingowego)

§3
Niniejsza Promocja jest ważna od dnia 01.12.2016 r. aż do odwołania.
§4
1. W ramach oferty, Abonentowi Premium Mobile przyznawany jest dodatkowy Opust w wysokości:
Liczba subskrypcji na koncie Abonenta
Wysokość Opustu kwotowego na
Abonenta
2
5 PLN brutto
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Więcej niż 2

10 PLN brutto

2. Opust przyznawany jest w formie rabatu pomniejszającego kwotę Abonamentu, do pierwszej
subskrypcji na koncie abonenckim spełniającej warunki Promocji
3. Po zastosowaniu Opustu, kwota Abonamentu na danej subskrypcji nie może być niższa niż 1 PLN
brutto. W przypadku gdyby przyznany Opust miał spowodować, że kwota Abonamentu będzie niższa
niż 1 PLN, kwota Opustu jest pomniejszana w ten sposób by kwota Abonamentu nie była niższa niż 1
PLN brutto.
4. Opust przyznawany w ramach niniejszej Promocji naliczany jest jako ostatni po zastosowaniu
wszystkich innych rabatów, opustów wynikających z innych postanowień Umowy, Cenników i innych
Promocji z kórych korzysta Abonent.

1.

2.
3.

4.

§5
Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji
mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile,
Cenniku oferty „Freedom”, Cenniku oferty „No Limit”, Cennik oferty „Internet Premium Mobile”.
Odwołanie niniejszej Oferty nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług Premium Mobile na rzecz
Abonentów, którym zostały przyznane promocje określone w niniejszym Regulaminie Promocji
w okresie obowiązywania Oferty.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.premiummobile.pl, punktach
sprzedaży Premium Mobile oraz udostępniany jest nieodpłatnie Abonentowi wraz z Umową, jeżeli jest
ona zawierana na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, a także na każde żądanie Abonenta.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie
postanowienia Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Premium Mobile, Cennika
oferty „Freedom” ”, Cennika oferty „No Limit”, Cennika oferty „Internet Premium Mobile” oraz
odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Prawa
Telekomunikacyjnego.
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