Regulamin Promocji “Telefon komórkowy - pakiet”
ważny od 10 września 2019 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)
1. Promocja trwa w okresie od dnia 10.09.2019 r. 30.09.2020 r.
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 i które korzystają z
innych usług abonamentowych podmiotów z 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 i abonamentowej do stawek w poniższej tabeli.
Telefon komórkowy
Usługa

Podstawowy pakiet danych Okres umowy
12 miesięcy

Taryfa S

2 GB

24 miesiące
12 miesięcy

Taryfa M 3,5 GB

24 miesiące
12 miesięcy

Taryfa L

10 GB

24 miesiące

Abonament

Aktywacja Wartość przyznanych ulg

Od 1 do 12 miesiąca 19,99 zł

29 zł

531,12 zł

9 zł

971,21 zł

29 zł

603,12 zł

9 zł

1127,21 zł

29 zł

651,12 zł

9 zł

1241,21 zł

Od 1 d0 3 miesiąca

0 zł

Od 4 do 24 miesiąca 19,99 zł
Od 1 do 12 miesiąca 23,99 zł
Od 1 d0 3 miesiąca

0 zł

Od 4 do 24 miesiąca 23,99 zł
Od 1 do 12 miesiąca 29,99 zł
Od 1 do 3 miesiąca

0 zł

Od 4 do 24 miesiąca 29,99 zł

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. Wszystkie powyższe taryfy obejmują bezpłatne połączenia do sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce z wyłączeniem połączeń na
numery specjalne i premium w tych sieciach. W taryfie L i M bezpłatne są również smsy i mmsy do sieci stacjonarnych i komórkowych w
Polsce.
8. Na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie
Wysokość
Ilość danych do wykorzystania w ramach
(„Roaming Regulowany”) z wyjątkiem korzystania z usług w
abonamentu
bezpłatnego roamingu danych
roamingu w sieciach morskich, samolotowych i satelitarnych
10 – 19,99 zł
1,5 GB
abonent może korzystać z bezpłatnego pakietu danych w
roamingu. Wysokość tego pakietu danych zależy od kwoty
20 – 29,99 zł
2 GB
opłacanego abonamentu za usługę (jak w tabeli obok).
30 – 39,99 zł
3 GB
40 – 49,99 zł

3,5 GB

9. Pakiet danych w roamingu jest częścią podstawowego pakietu danych, limit transmisji danych do wykorzystania na przesyłanie i
odbieranie danych w roamingu w danym okresie rozliczeniowym zależy od ilości wykorzystania podstawowego pakietu danych w tym
okresie. Korzystanie z pakietu roamingowego pomniejsza podstawowy limit transmisji danych z przysługującego Abonentowi
podstawowego pakietu internetowego.
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.
13. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas określony, przez Abonenta lub przez Organizatora promocji, z winy
Abonenta, przed upływem okresu jej obowiązywania, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi promocji udzielonych ulg,
jednak nie więcej niż 500,00 zł brutto. Opłata ta będzie malała miesięcznie o kwotę wynikającą z podzielenia wyżej określonej opłaty
przez ilość miesięcy, na które została zawarta umowa. Jeśli łączna kwota przyznanych ulg jest niższa niż 500,00 zł, wówczas podstawę
naliczenia zwrotu ulg stanowi kwota niższa.
Przykład: Dla usługi Telefon komórkowy Taryfa M przy umowie na 24 miesiące Organizator jako podstawę naliczania ulg przyjmuje kwotę 500,00 zł brutto. Dodatkowo kwota
ta maleje miesięcznie o 20,83 zł, czyli o 24-tą jej część. Opłata za zerwanie umowy po 8 miesiącach od daty podpisania umowy wyniesie 333,36 zł, po 15 miesiącach od daty
podpisania umowy wyniesie 187,55 zł itd.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji
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(data i podpis)
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