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Regulamin Promocji 

1. Organizatorem promocji jest Compower-Detron, 31-636 Kraków, os, Oświecenia 44, wpisany do Rejestru Ewidencji Gospodarczej i Numerze 

Identyfikacji Podatkowej: 498-025-14-62 reprezentowanej przez Damiana Wąsika zwanym dalej Operatorem. 

2. Promocja kierowana jest do wszystkich nowych oraz obecnych Abonentów, którzy są w zasięgu sieci Światłowodowej firmy Compower-Detron. 

3. Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadają zaległości finansowych wobec firmy Compower-Detron 

4. Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej oraz opłaty abonamentowej przez cały okres trwania umowy na czas określony według poniższej 

tabeli: 

Multipakiet 

Miesięczne opłaty 
abonamentowe w Promocji  

z rabatami za zgodę na  
e-fakturę oraz e-marketing 

(zł z VAT) 

Długość trwania 
umowy (mies.) 

Opłata aktywacyjna 
uwzględnia rabat 

(zł z VAT) 

Suma ulg dot. opłat 
abonamentowych wraz z 

rabatami za zgody 
(zł z VAT) 

Multimix Mini HD 76,99 

24 74,99 2888,00 
Multimix Wielotematyczny 

HD 
96,99 

Multimix Wielotematyczny 
Super HD 

116,99 

 
5. Wszystkie pakiety abonamentowe zawierają rabat na e-fakturę 10,00 zł oraz zgodę na e-marketing w kwocie 5,00 zł. Niewyrażenie wymienionej zgody 

spowoduje podwyższenie abonamentu o podaną kwotę. 
6. Firma Compower-Detron udziela rabatu na utrzymanie łącza w kwocie 30,00 zł/mies. oraz jednorazowy rabat 125,00 zł. na opłatę aktywacyjną. 
7. Promocyjna cena pakietów abonamentowych obowiązuje przez 24 miesiące. Po tym czasie usługi będą świadczone na warunkach ogólnych i będą 

wyższe o 10,00 zł. 
8. 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. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji                                …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                            (data i podpis) 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661)  

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Compower-Detron 

 
 
 
 

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

 

Abonent wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na dostarczanie mu każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie 

świadczenia usług w sieci Compower-Detron, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku oraz informacji związanych z wykonaniem niniejszej umowy 
drogą elektroniczną na podany w umowie adres poczty elektronicznej Abonenta lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK). 
 
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         …………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                               (data i podpis) 
 
Administratorem danych osobowych jest: Compower-Detron Damian Wąsik, os. Oświecenia 44, 31-636 Kraków, dalej zwany „ADO”. Można się kontaktować 
pisemnie: Compower-Detron, os. Oświecenia 44, 31-636 Kraków lub mailowo ebok@compower.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienie prawnie usprawiedliwionych 
celów przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące 
faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
będą przetwarzane przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji 
związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego. 
 
 
 

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

*niepotrzebne skreślić 

http://www.compower.pl/
mailto:ebok@compower.pl

