Regulamin Promocji „Abonament Standard i Firma”
Świadczony przez
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne
„TELGAM”
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154

Wrzesień 2012 r.
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Regulamin Promocji „Abonament Standard i Firma”
§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji „Abonament Standard i Firma” zwanej dalej „Promocją” jest
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. ul. Mickiewicza 154, 38-200 Jasło,
zwane w dalszej części umowy TELGAM.
§2 Zasady promocji
1. Promocja nie dotyczy osób:
- które mają zawarte aktualne umowy na usługi telefoniczne w firmie TELGAM
i ich umowa na usługę telefoniczną nie zakończy się w terminie do grudnia
2013 r.
- zalegających z opłatami na rzecz TELGAM
- u których nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci telefonii
stacjonarnej TELGAM.
2. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci, którzy podpiszą nową Umowę
promocyjną lub Umowy promocyjne z TELGAM na czas określony 12, 24 lub
36 miesięcy, na warunkach określonych niniejszym regulaminem. Zawarcie
nowej Umowy nie spowoduje zmiany nadanego już numeru abonenckiego.
3. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie łączą się
z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi Usług oferowanych przez
TELGAM w ramach odrębnych promocji.
4. Promocja polega na obniżeniu cen za świadczenie poszczególnych Usług na
czas nieokreślony, do stawek opłat abonamentowych oraz stawek opłaty
aktywacyjnej, określonych w Cenniku Promocji.
5. Każdy uprawniony Abonent otrzyma premię w postaci darmowych minut do
wykorzystania na połączenia telefonii stacjonarnej na terenie Polski, liczba
minut jest uzależniona od wybranego przez Abonenta abonamentu oraz czasu
na jaki została podpisana umowa.
6. Abonent zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na 24
lub 36 miesięcy w przypadku abonamentu „Firma” otrzymają na własność
telefon bezprzewodowy marki SIEMENS lub bramkę VoIP w cenie 1,23 brutto.
7. W zależności od wybranego czasu trwania umowy oraz wybranego
abonamentu, Abonentowi przysługuje także bezpłatna prezentacja numeru
osoby dzwoniącej.
8. Abonent który podpisze formularz określający wysyłanie rachunków za usługi
telefoniczne w formie elektronicznej na podany przez siebie adres email,
otrzyma premie w postaci dodatkowych minut do wykorzystania na połączenia
telefonii stacjonarnej na terenie Polski, liczba minut jest uzależniona od
wybranego przez Abonenta abonamentu oraz czasu na jaki została podpisana
umowa.
9. Abonent otrzymuje możliwość wykonywania połączeń w sieci TELGAM po
wykorzystaniu premii darmowych minut w cenie 1 grosza brutto za minutę
połączenia.
10. Obniżenie opłaty aktywacyjnej w stosunku do ceny obowiązującej dla Umów
nieobjętych promocją, do cen określonych w Regulaminie i Cenniku Promocji:
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11. Ulga wynikająca z warunków Promocji, jest przyznawana Abonentowi w dniu
zawarcia z nim Umowy promocyjnej na czas określony o którym mowa w §2
pkt.3 regulaminu
12. Świadczenie usługi dostępu do sieci telefonii stacjonarnej TELGAM uważane
będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego
oświadczenia woli co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa
została zawarta. W takim przypadku świadczenie usługi odbywa się na
warunkach określonych dla usługi świadczonej na czas nieokreślony.
13. Jeżeli usługa świadczona na podstawie umowy nie obejmuje pełnego miesiąca
kalendarzowego, wówczas miesięczną opłatę abonamentową ustala się w
wysokości 1/30 tej opłaty za każdy dzień jej świadczenia.
14. Informacje na temat wysokości opłat abonamentowych, cen połączeń,
usług dodatkowych oraz sprzęt przekazany przez Operatora znajdują się w
Cenniku Promocji dostępnym w na stronie internetowej www.telgam.pl
§3 Opłaty dodatkowe
Jeżeli Abonent, który skorzystał z promocji, rozwiąże umowę o świadczenie usługi
dostępu do sieci telefonicznej przed upływem okresu na jaki została zawarta,
zostanie obciążony następującymi opłatami dodatkowymi wynikającymi:



z różnicy w opłacie aktywacyjnej wynikającej z udzielonego upustu w ramach
Promocji
z różnicy w opłacie za telefon bezprzewodowy marki SIEMENS którego cena
sprzedaży w dniu podpisania umowy wynosi 60,76 zł netto lub bramki VoIP
której cena sprzedaży w dniu podpisania umowy wynosiła 97,56 zł netto.
§4 Okres trwania promocji

1. Promocja „Abonament Standard i Firma” trwa do odwołania przez Telgam
S.A.
2. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji bez podania
przyczyny.
3. O zakończeniu Promocji, Telgam S.A. powiadomi Abonentów na 7 dni
wcześniej poprzez informacje na stronie internetowej www.telgam.pl
§5 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, Cennika, ustawy Prawo
telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawa.
2. Każdy Abonent otrzymuje kopię Regulaminu Promocji.
3. Regulamin Promocji dostępny jest również do wglądu w siedzibie Operatora
oraz na stronie www.telgam.pl
1.
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