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Organizatorem promocji „Telewizor Samsung v 4.0” (dalej „Promocja”) jest: spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu lub INEA S.A wraz z Operatorem Lokalnym
(dalej „Dostawca usług”).
Akcja promocyjna trwa od 10 września 2018 roku do odwołania.
Promocja skierowana jest do Abonentów Dostawcy usług oraz do osób niebędących Abonentami Dostawcy usług zawierających umowę w dniu ogłoszenia
niniejszego regulaminu Promocji „Telewizor Samsung v 4.0” (dalej „Regulamin Promocji”), którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec żadnego Dostawcy
usług.
Warunkami skorzystania z Promocji są:
a)
potwierdzenie przez służby techniczne Dostawcy usług, że w Lokalu wskazanym przez Zamawiającego istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi i
nie ma przeszkód technicznych lub formalnych wykonania podłączenia,
b)
w przypadku wyboru zestawu Usług, w skład którego wchodzi Usługa stacjonarnego dostępu do sieci Internet - złożenie wniosku o dostarczanie im przez
Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie
właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określony w Kanale dostępu INEA – Kanale eBOA/Moja INEA,
c)
podczas trwania akcji promocyjnej zawarcie z Dostawcą usług Umowy i dokonanie wyboru zestawu pakietów Usług, a w przypadku obecnych Abonentów,
konieczne jest zawarcie Aneksu na Usługi, który przedłuży okres obowiązywania umowy o co najmniej 24 miesiące,
d)
zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej INEA.
W przypadku wybrania Usługi lub zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia
tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa/Aneks do Umowy.

Uczestnicy Promocji, spełniający warunki wynikające z Regulaminu Promocji, otrzymują kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym sklepsamsung.pl
(dalej „Voucher”), na wskazane modele telewizorów i w wysokości zgodnie z Tabelą 1:
Tabela 1

Wysokości rabatu podane w Tabeli 1 są kwotami brutto.
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Rabat w sklepie internetowym sklepsamsung.pl jest udzielany przez uprawniony podmiot z grupy Samsung (producenta telewizorów) lub współpracujący z tą grupą,
a nie przez Dostawcę usług.
Voucher zostanie udostępniony Abonentowi w Kanale dostępu eBOA/Moja INEA, w zakładce: Moje Umowy – Vouchery/Kody rabatowe. Voucher nie podlega
wymianie na gotówkę. Voucher może być wykorzystany tylko jeden raz i jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji Usług na podstawie zawartej Umowy/Aneksu
do Umowy. Udzielony rabat nie łączy się z innymi promocjami w sklepie internetowym sklepsamsung.pl. Liczba Voucherów jest ograniczona.
Voucher może zostać wykorzystany jedynie pod warunkiem zamówienia telewizora z dostawą pod adres świadczenia Usług zapisany w Umowie/Aneksie do Umowy.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami lojalnościowymi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową, Regulaminem Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie
Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a także regulaminami i cennikami
właściwymi dla danej usługi oraz że je w pełni akceptuję.
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