Regulamin Promocji „NIELIMITOWANY SIM”
1. Organizatorem promocji „NIELIMITOWANY SIM” jest
Arbelon Sp. z o. o z siedzibą w Częstochowie ul.
Jasnogórska 26 kod 42-202 wpisanego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000367305, NIP 573-281-29-35, Regon
241744432 (zwany dalej „Dostawcą Usług”).
2. Przedmiotem promocji jest udostępnienie usługi mobilnej
opartej na technologii GSM, zgodnie z Cennikiem promocji
będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji
(„Cennik usług”).
3. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 r. i
obowiązuje do dnia odwołania przez Dostawcę Usług.
4. Promocja skierowana jest do aktualnych i przyszłych
Abonentów Dostawcy Usług, będących konsumentami,
którzy w okresie obowiązywania Promocji podpiszą umowę
z Dostawcą Usług na warunkach i w zakresie świadczenia
usług wskazanych w pkt. 2. W przypadku zawarcia przez
Abonenta Umowy na warunkach niniejszej promocji
Abonentowi zostanie przyznana ulga w postaci obniżonej
opłaty abonamentowej przez okres obowiązywania Umowy
oraz niższa opłata aktywacyjna („Promocja”). Wysokość
ulgi przyznanej Abonentowi stanowi:
a) różnica pomiędzy sumą wysokości Abonamentu za
czas trwania Umowy wynikającą z Cennika Dostawcy
Usług a wysokością sumy Abonamentu promocyjnego
oraz
b) różnica pomiędzy kosztami aktywacji bez ulgi z
kosztami aktywacji usługi na warunkach Promocji,
wskazanych w odpowiedniej rubryce Cennika promocji
odpowiadającej Usłudze.
5. Promocją objęte są przyłącza w rejonach działania
Dostawcy Usług, na których istnieją możliwości techniczne,
a także nie ma przeszkód formalnych do ich świadczenia.
6. Przyłączenie do sieci w celu udostępnienia usług mobilnych
GSM może nastąpić w rejonach działania Dostawcy Usług,
na których istnieją możliwości techniczne dla świadczenia
usług w danym wariancie.
7. Z Promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości
płatnicze wobec Dostawcy Usług lub posiadający niejasny i
nieudokumentowany stan prawny lokalu lub w inny sposób
nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu
promocji lub Umowy lub Regulaminu świadczenia usług
drogą elektroniczną Dostawcy Usług.
8. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest :
a) zawarcie umowy z Operatorem na czas określony 24
pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od
pierwszego należnego pełnego Abonamentu
b) uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej, która
wynosi 15 zł brutto za wybraną usługę najpóźniej wraz
z pierwszym należnym, pełnym abonamentem
c) dla obecnych abonentów - dodanie usługi (zgodnie z
Cennikiem promocji) przy jednoczesnej zmianie Umów
aktualnie obowiązujących na promocyjne zgodnie z
Promocją.
d) wybranie usługi zgodnie z Cennikiem promocji
e) wyrażenie przez Abonenta zgody na przesyłanie faktur
przez Dostawcę Usług za świadczone usługi
telekomunikacyjne
drogą elektroniczną.
Abonent
deklarując chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną
przy zawieraniu umowy w ramach niniejszej promocji

jest zobowiązany podać adres mailowy niezbędny do
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
9. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez
Abonenta lub przez Dostawcę Usług z winy Abonenta przed
upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie
wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent
obowiązany jest do zapłaty kary umownej równej wartości
ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną
jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia
rozwiązania, chyba że wypowiedzenie Umowy przez
Abonenta następuje w związku ze zmianą Umowy,
Regulaminu lub Cennika lub z przyczyn zależnych od
Dostawcy Usług.
10. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych
w ramach Promocji oraz wysokość ulgi przyznanej
Abonentowi.
11. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez
Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Dostawcy
Usług, chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert
promocyjnych stanowią inaczej.
12. Przez okres trwania Umowy Abonenci zobowiązani będą
do utrzymania usług wybranych niniejszą promocją oraz
do terminowego uiszczania Abonamentu.
13. W ramach Promocji Abonent może w każdym momencie
aktywować pakiety z limitem transmisji danych opisane w
Załączniku nr 1. Zasady włączania i rozliczania pakietów
reguluje Cennik.
14. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub
odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania
przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie
opublikowana na stronie internetowej Dostawcy Usług lub w
inny sposób podana do wiadomości publicznej.
15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu
promocji dużą literą i nie zdefiniowane w niniejszym
regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
odpowiednio
w
Regulaminie
Świadczenia
Usług
Telekomunikacyjnych lub Cenniku Dostawcy Usług.
16. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji
stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt 14 powyżej.
17. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami
Regulaminu promocji, a postanowieniami dokumentów
wskazanych w pkt. 14 powyżej, postanowienia Regulaminu i
Cennika Promocji będą miały charakter nadrzędny

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „NIELIMITOWANY SIM”
CENNIK USŁUG PROMOCJI „NIELIMITOWANY SIM“

Aktywacja
z ulgą

Ulga
promocyjna
za jeden
miesiąc
trwania
umowy

Umowa na 24 miesiące
Pakiet Telefonii Mobilnej

Classic
(nielimitowane
połączenia do sieci komórkowej i
stacjonarnej)
Comfort
(nielimitowane
połączenia do sieci komórkowej i
stacjonarnej oraz nielimitowane
smsy)

Suma
Ulgi
promocyj
nej

Abonament
bez ulgi

Abonament
z ulgą

Koszt
Aktywacji
bez ulgi

89,90 zł

29,90 zł

50 zł

15 zł

60 zł

1475 zł

99,90 zł

39,90 zł

50 zł

15 zł

60 zł

1475 zł

Data 1Gb

(pakiet 1 Gb danych)

19,90 zł

9,90 zł

50 zł

15 zł

10 zł

615 zł

Data 6Gb

(pakiet 6 GB danych)

59,90 zł

19,90 zł

50 zł

15 zł

40 zł

975 zł

Data 10 Gb (pakiet 10 GB danych)

79,90 zł

29,90 zł

50 zł

15 zł

50 zł

1215 zł

99,90 zł

39,90 zł

50 zł

15 zł

50 zł

1215 zł

Data 20 Gb (pakiet 20 GB danych)

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

CENNIK PAKIETÓW TRANSMISJI DANYCH
Taryfa

Classic, Comfort

Rodzaj pakietu

Wielkość
pakietów
[GB/s]

Cena

Cykliczny

1

9,90 zł

Cykliczny

6

19,90 zł

Cykliczny

10

29,90 zł

Cykliczny

20

39,90 zł

Jednorazowy

1

9,90 zł

Jednorazowy

2

19,90 zł

Jednorazowy

10

29,90 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

...............................................................
Za Abonenta

...............................................................
Za Dostawcę Usług

