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REGULAMIN PROMOCJI
DODATKOWE 100 GB Z KOMÓRKOMATEM
stosowany przez OTVARTA Sp. z o.o., dalej jako: Operator.
1.

Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej określa zasady i warunki aktywacji dodatkowego Limitu Transferu
Danych dla Taryf O! Najlepsza!, O! Korzystna! i O! Swobodna!, z Cennika Taryf Narodowych 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., Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych 5G 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 i
odpowiedniego Regulaminu Oferty Promocyjnej z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

Oferta promocyjna skierowana jest do osób niebędących Abonentami Operatora, Abonentów, którzy nie pozostają
w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora, a także Abonentów, w stosunku do których
nie był prowadzony proces windykacyjny zakończony rozwiązaniem Umowy.

5.

Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest:
a) zamówienie kontaktu za pośrednictwem strony www.komorkomat.pl,
b) złożenie zamówienia podczas kontaktu, o którym mowa w ust. 5 a), w celu zawarcia Umowy (lub Umów, jeśli
zamówienie dotyczy więcej niż jednej Usługi) w Taryfie O! Najlepsza!, O! Korzystna! lub O! Swobodna! z
Cennika Taryf Narodowych,
c) zawarcie z Operatorem skutecznej Umowy (lub Umów) do zamówienia, o którym mowa w ust. 5 b)

6.

Spełnienie warunków określonych w ust. 5 uprawnia Abonenta do aktywacji 10 usług zwiększenia dostępnego
Limitu Transferu Danych o 10 GB każda (10 x 10 GB=100 GB), do każdej z Umów, o których mowa w ust 5 c), za 0
zł.

7.

Aktywacji usług określonych w ust. 6 można dokonać w trakcie trwania Umowy (lub Umów), o której mowa w ust.
5 c):
a) bezpłatnie poprzez Portal OTVARTA 24/7,
b) telefonicznie przez BOK pod numerem telefonu 699 711 699 – opłata za aktywację promocji zgodnie z
obowiązującym Cennikiem.

8.

Aktywacji usługi określonej w ust. 6 można dokonać jeden raz w ciągu danego Okresu Rozliczeniowego dla danej
Umowy.

9.

Zwiększenie dostępnego Limitu Transferu Danych aktywne jest do końca Okresu Rozliczeniowego, w którym
zostało aktywowane.

10. Niewykorzystanych w danym Okresie Rozliczeniowym GB nie można wykorzystać w kolejnym Okresie
Rozliczeniowym i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
11. Wszystkie niewykorzystane w trakcie trwania danej Umowy usługi zwiększenia dostępnego Limitu Transferu
Danych o 10 GB, otrzymane w ramach promocji, przepadają. Abonentowi nie przysługuje ich zwrot w
jakiejkolwiek formie.
12. Zamiana Taryfy na Taryfę inną niż wymienioną w ust. 5 b) powoduje utratę prawa do niniejszej promocji.
13. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 01.09.2022 r. do odwołania.
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