Regulamin Promocji obowiązuje od 10 Lutego 2016
Regulamin Promocji
1.
2.
3.
4.

Organizatorem promocji jest F.H.U. Compower, 31-636 Kraków, os, Oświecenia 44, wpisany do Rejestru Ewidencji Gospodarczej nr. 25101/98
i Numerze Identyfikacji Podatkowej: 678-005-45-22 reprezentowanej przez Dariusza Krocza zwanym dalej Operatorem.
Promocja jest skierowana do osób, które są w zasięgu sieci światłowodowej firmy Compower.
Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadają zaległości finansowych wobec firmy Compower
Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej oraz opłaty abonamentowej przez cały okres trwania umowy na czas określony według
poniższej tabeli:
GPON 125 Mb/s
Okres umowy
24 miesiące
12 miesięcy

Abonament
49,00 zł.
65,00 zł.

Aktywacja
249,00 zł.
349,00 zł.

Ulga
920,00 zł.
268,00 zł.

GPON 250 Mb/s
Okres umowy
24 miesiące
12 miesięcy

Abonament
65,00 zł.
79,00 zł.

Aktywacja
249,00 zł.
349,00 zł.

Ulga
680,00 zł.
172,00 zł.

GPON 375 Mb/s
Okres umowy
24 miesiące
12 miesięcy

Abonament
79,00 zł.
85,00 zł.

Aktywacja
249,00 zł.
349,00 zł.

Ulga
680,00 zł.
268,00 zł
.

5.

Firma Compower gwarantuje niezmienne opłaty abonamentowe w trakcie i po zakończeniu okresu zobowiązania

6.

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 Finansow 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) wyrazam zgodę na
przesyłanie faktur , duplikatow tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez F.H.U. Compower

………………………………………………………………………………………………………….
(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, 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)
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