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REGULAMIN PROMOCJI
POWIĘKSZONE GB
stosowany przez OTVARTA Sp. z o.o., dalej jako: Operator.
1.

Niniejszy Regulamin Oferty Promocyjnej (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z powiększonego Limitu Transferu Danych
określonego w Tabeli nr 3 Regulaminu Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych, do wykorzystania w kolejnych Okresach Rozliczeniowych w
ramach Opłaty Abonamentowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim, należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o. oraz odpowiednim Cenniku.

3.

Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Abonentem, Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o. oraz odpowiedniego Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora, a także Abonentów, którzy nie pozostają w opóźnieniu z
zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

5.

Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest: zawarcie z Operatorem Umowy w Taryfie O! Najtańsza!, O! Najlepsza! lub O!
Korzystna! z Cennika Taryf Narodowych na podstawie Wniosku do sieci komórkowej OTVARTA Sp. z o.o. zgodnie z zasadami określonymi
przez Operatora w Regulaminie przenoszenia Przydzielonego Numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych,

6.

Spełnienie warunku określonych w ust. 5 będzie skutkowało zwiększeniem dostępnego w ramach Opłaty Abonamentowej (zgodnie z
Regulaminem Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych) Limitu Transferu Danych o dodatkowe GB zgodnie z Tabelą nr 1, do wykorzystania w
kolejnych Okresach Rozliczeniowych.

Tabela nr 1

7.

Taryfa

Dodatkowe GB przyznane w ramach niniejszej promocji

O! Najtańsza!

1,5 GB

O! Najlepsza!

4 GB

O! Korzystna!

5 GB

8.

Dane dodatkowych GB udostępnionych w ramach niniejszej promocji rozliczane są za każde rozpoczęte 5kB oddzielnie za dane odebrane i
wysłane na terenie kraju.
Dokonanie przez Abonenta zmiany Taryfy powoduje utratę prawa do korzystania z oferty promocyjnej określonej w niniejszym Regulaminie

9.

Niniejsza oferta promocyjna jest ważna od 21-12-2018 aż do odwołania.

10. Niniejszej oferty promocyjnej nie można łączyć z promocją „2 + 1”.

Regulamin promocji ważny od 01-10-2018
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