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REGULAMIN PROMOCJI  

50% TANIEJ  

stosowany przez OTVARTA Sp. z o.o., dalej jako: Operator. 

1. Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej określa zasady i warunki korzystania z upustu w Opłacie Abonamentowej dla Taryf z Cennika Taryf 
Narodowych lub Taryf z Cennika Taryf Europejskich 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: 

a)  zawarcie z Operatorem Umowy w Taryfie O! Najtańsza!, O! Najlepsza! lub O! Korzystna! z Cennika Taryf Narodowych lub w dowolnej 

Taryfie z Cennika Taryf Europejskich z przeniesieniem numeru do sieci komórkowej OTVARTA Sp. z o.o. zgodnie z zasadami 

określonymi przez Operatora w Regulaminie przenoszenia Przydzielonego Numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych, 

b) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym w celach marketingowych, szczegóły dotyczące zgód do Umowy określa 

Umowa,  

c) wyrażenie zgody na korzystanie z E-Faktury, szczegóły dotyczące E-Faktury określa Regulamin E-Faktura. 

6. Spełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 5 będzie skutkowało udzieleniem przez pierwsze pół roku obowiązywania Umowy 
upustu w Opłacie Abonamentowej naliczanej na podstawie Umowy, o której mowa w ust. 5a)  zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Faktura za Rodzaj usługi: Abonament dotyczący kolejnych Opłat 
Abonamentowych 

Opłata za Rodzaj usługi: Abonament 
podana jako % Opłaty Abonamentowej 
naliczanej na podstawie Umowy 

1. Faktura zawierająca dwie Opłaty Abonamentowe: za miesiąc cząstkowy (liczony od 
dnia aktywacji Usługi do końca Okresu Rozliczeniowego) oraz za pierwszy pełny 
Okres Rozliczeniowy. 

100% Opłat Abonamentowych 

2. Faktura zawierająca Opłatę Abonamentową za drugi pełny Okres Rozliczeniowy. 50% Opłaty Abonamentowej 

3. Faktura zawierająca Opłatę Abonamentową za trzeci pełny Okres Rozliczeniowy. 100% Opłaty Abonamentowej 

4. Faktura zawierająca Opłatę Abonamentową za czwarty pełny Okres Rozliczeniowy. 50% Opłaty Abonamentowej 

5. Faktura zawierająca Opłatę Abonamentową za piąty pełny Okres Rozliczeniowy. 100% Opłaty Abonamentowej 

6. Faktura zawierająca Opłatę Abonamentową za szósty pełny Okres Rozliczeniowy. 50% Opłaty Abonamentowej 

 

7. Cofnięcie (Zgłoszenie braku akceptacji) dowolnej ze zgód, o których mowa w ust. 5b) i 5c) powoduje, że Abonent traci prawo do korzystania z 
upustu w Opłacie Abonamentowej, o którym mowa w ust. 6. Zaprzestanie stosowania upustu w Opłacie Abonamentowej nastąpi nie później niż 
30 dni od dnia następującego po dniu, w którym Operator otrzymał oświadczenie o braku akceptacji zgód. Oznacza to, że Opłata 
Abonamentowa bez upustu naliczana będzie nie później niż od kolejnego Okresu  Rozliczeniowego następującego po zakończeniu bieżącego 
Okresu Rozliczeniowego, w trakcie trwania którego Abonent wyraził brak akceptacji zgód. 

8. Niniejsza oferta promocyjna jest ważna od 08-04-2019 aż do odwołania.  

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


