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REGULAMIN PROMOCJI
RABAT NA AKTYWACJE
stosowany przez OTVARTA Sp. z o.o., dalej jako: Operator.
1.

Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej określa zasady i warunki korzystania z dodatkowego rabatu na Opłatę
aktywacyjną Numeru Telefonu w sieci OTVARTA (dalej: Opłata aktywacyjna) dla drugiej i kolejnych Usług
Telefonii Komórkowej.

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, Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf
Europejskich 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 nie będących 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:

6.

a)

złożenie zamówienia/zamówień w ciągu jednego dnia (w godzinach 0:00-23:59) na co najmniej dwie Usługi
Telefonii Komórkowej w dowolnych Taryfach z Cennika Taryf Narodowych z Ofertą Promocyjną Taryf
Narodowych 5G i/lub Cennika Taryf Europejskich z Ofertą Promocyjną Taryf Europejskich 5G,

b)

zawarcie z Operatorem dwóch lub więcej Umów do zamówienia/zamówień, o którym mowa w ust. 5 a),

c)

aktywowanie Usług objętych Umowami, o których mowa w ust. 5 b).

Spełnienie warunków określonych w ust. 5 będzie skutkowało udzieleniem dodatkowego rabatu na jedną lub więcej
Opłat aktywacyjnych na poniższych zasadach:
a)

b)

zawarcie z Operatorem dwóch Umów skutkuje udzieleniem dodatkowego rabatu na drugą Opłatę aktywacyjną
zgodnie z poniższą tabelą,

Wysokość Opłaty aktywacyjnej z
uwzględnieniem upustu wynikającego z
Regulaminu Oferty Promocyjnej Taryf
Narodowych 5G lub Regulaminu Oferty
Promocyjnej Taryf Europejskich 5G

Dodatkowy rabat
na Opłatę
aktywacyjną

Wysokość Opłaty
aktywacyjnej po
uwzględnieniu
wszystkich upustów i
rabatu wynikającego z
niniejszej promocji

Opłata
aktywacyjna za
pierwszą Usługę

24,00 zł

-

24,00 zł

Opłata
aktywacyjna za
drugą Usługę

24,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

zawarcie z Operatorem trzech lub więcej Umów skutkuje udzieleniem dodatkowego rabatu na drugą i kolejne
Opłaty aktywacyjne zgodnie z poniższą tabelą
Dodatkowy rabat
na Opłatę
aktywacyjną

Wysokość Opłaty
aktywacyjnej po
uwzględnieniu
wszystkich upustów i
rabatu wynikającego z
niniejszej promocji

Opłata aktywacyjna
za pierwszą Usługę

24,00 zł

-

24,00 zł

Opłata aktywacyjna
za drugą Usługę

24,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

Opłata aktywacyjna
za trzecią i kolejne
Usługi

24,00 zł

23,00 zł

1,00 zł
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Wysokość Opłaty aktywacyjnej z
uwzględnieniem upustu wynikającego z
Regulaminu Oferty Promocyjnej Taryf
Narodowych 5G lub Regulaminu Oferty
Promocyjnej Taryf Europejskich 5G

7.

Dodatkowe rabaty na Opłaty aktywacyjne, o których mowa w ust. 6, naliczone zostaną po aktywacji każdej z Usług
objętych Umowami, o których mowa w ust. 5.

8.

W przypadku, gdy którakolwiek z zawartych Umów, o których mowa w ust. 5 b), zostanie rozwiązana przez
Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta przed aktywacją kolejnych Umów objętych
niniejszą promocją, dodatkowy rabat, o którym mowa w ust. 6, zostanie udzielony odpowiednio do ilości faktycznie
aktywowanych Umów na dzień aktywacji ostatniej objętej niniejszą promocją Usługi.

9.

Niniejsza oferta promocyjna jest ważna od 01-09-2022 do 30-11-2022.

10. Niniejsza promocja nie obejmuje zamówień złożonych w różnych dniach.
11. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi promocjami Operatora, chyba że w regulaminie takiej promocji
wskazano inaczej.
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