Czesław CHLEWICKI

IMPERIUM Telecom

ul. Floriańska 23

44-100 GLIWICE

Regulamin Promocji „Rabat za e-fakturę”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji Rabat za e-fakturę, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocji – Promocją jest Czesław
Chlewicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM Telecom, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 23,
NIP 9690031536, zwany dalej Dostawcą usług.

2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie Promocji z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Imperium Telecom.

3. W Promocji może brać udział (Uczestnik) osoba fizyczna będąca konsumentem, a także inny podmiot, który zawarł z Dostawcą
usług umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do takiej umowy, zwane dalej jako Umowy, po dniu 1 września
2018 r.

4. Promocja obowiązuje od 1 września 2018 r. do odwołania.
5. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji mogą być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami stosowanymi przez
Dostawcę usług, chyba że inny Regulamin Promocji wyraźnie stanowi inaczej.
§ 2. Zasady Promocji

1. Abonent, który przy zawarciu Umowy lub w trakcie obowiązywania Umowy, wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych
(tj. zrezygnuje z otrzymywania tradycyjnej faktury papierowej), uzyskuje rabat w wysokości 5 zł brutto miesięcznie. Rabat naliczany
jest od kwoty abonamentu, określonego w Umowie. Rabat dotyczy każdej Umowy osobno.

2. W przypadku zgody na fakturę elektroniczną wyrażonej przy zawarciu Umowy, pierwszy dodatkowy rabat przyznawany jest od
pierwszego okresu rozliczeniowego obowiązywania Umowy. W przypadku zgody wyrażonej w trakcie obowiązywania Umowy,
pierwszy dodatkowy rabat przyznawany jest w odniesieniu do opłaty abonamentowej należnej za okres rozliczeniowy następujący
po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wyrażeniu zgody na fakturę elektroniczną.

3. Dodatkowy rabat, o którym mowa w niniejszym § pomniejsza wyłącznie opłatę abonamentową.
4. W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Abonent traci prawo do korzystania z dodatkowego rabatu w okresie
rozliczeniowym następującym po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej faktury. W takim
przypadku Abonentowi naliczane są opłaty w wysokości nieuwzględniającej rabatu określonego w niniejszym Regulaminie
Promocji.
§ 3. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji, dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług,
a także jest przekazywany przez Dostawcę usług przed zawarciem Umowy na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie,
w jakiej zawarta została Umowa oraz na każde żądanie Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres
poczty elektronicznej.

2. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy.
3. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 12.08.2019r.
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