Regulamin Promocji “Telefon Rodzinny III”
ważny od 21 sierpnia 2017r (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)
1. Promocja trwa w okresie od dnia 21.08.2017 r. do odwołania.
2. Organizatorem promocji jest firma Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411574, NIP 6423179156
3. Promocja jest skierowana do osób, które nie posiadają żadnych zaległości finansowych wobec spółek Grupy Leon.
4. Spółki grupy Leon to: Leon Telekomunikacja Sp. z o.o. Sp. k., Leon Sp. z o.o., Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
5. Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej wg poniższej tabeli.
TELEFON RODZINNY
Usługa

Umowa

Aktywacja dla domów i przyznane ulgi

Aktywacja dla bloków i przyznane ulgi

aktywacja

ulga aktywacyjna

aktywacja

ulga aktywacyjna

19,90 zł

399 zł

301 zł

29,90 zł

299 zł

401 zł

39,90 zł

199 zł

501 zł

99 zł

601 zł

55,90 zł

149 zł

551 zł

69,90 zł

99 zł

601 zł

Abonament

nieokreślona
Telefon 60

12 miesięcy
24 miesiące
nieokreślona

Telefon 120

12 miesięcy
24 miesiące
nieokreślona

Telefon 300

12 miesięcy
24 miesiące
nieokreślona

Telefon 700

12 miesięcy
24 miesiące
nieokreślona

Telefon 24H

12 miesięcy
24 miesiące

6. Powyższe tabele zawierają kwoty abonamentu pomniejszone o 5 zł rabatu z tytułu dostarczania faktury za usługi drogą elektroniczną.
Jeśli klient nie wyraża zgody na przesyłkę e-faktury, nie otrzymuje rabatu – abonament wzrasta o 5 zł. Zmiana ceny dotyczy klientów
firmowych i instytucjonalnych.
7. Jeśli osoba zawierająca nową umowę na warunkach niniejszego regulaminu korzysta już z telefonii świadczonej przez Organizatora
Promocji, a miejsce świadczenia usługi wg nowej oferty pokrywa się z miejscem świadczenia aktywnej już usługi, to koszt aktywacji
wynosi 0 zł.
8. Darmowe minuty w abonamentach dotyczą połączeń na numery:
•
telefon 60 – stacjonarne w Polsce
•
telefon 120, 300, 700 – stacjonarne i komórkowe w Polsce i stacjonarne, zagraniczne w strefie EURO10
•
telefon 24H – stacjonarne w Polsce i stacjonarne, zagraniczne w strefie EURO10 oraz są przeliczane na 12H darmowych połączeń
na numery komórkowe w Polsce
9. Strefa EURO10 obejmuje nr stacjonarne w następujących krajach: Wlk. Brytania, Irlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Norwegia,
Finlandia, Szwecja, Holandia, Włochy.
10. W przypadku rezygnacji z umowy zawartej na czas określony, przed upływem jej obowiązywania, Abonent zobowiązany jest do zwrotu
przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania, zgodnie z
powyższą tabelą ulg.
11. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony, opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie.
12. Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości technicznych sieci.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji

….................….................................................................
(data i podpis)
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