Tele GO

Obowiązuje od 01.10.2019r.
Kod dokumentu: RP/TGO/19/01

Opieka

Regulamin promocji „TeleOpiekun na Próbę” obowiązuje od 01.10.2019 r. do odwołania
§1 Przedmiot regulacji
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty promocyjnej świadczonej przez Telego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa (zawną dalej „Operatorem”),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706498, NIP 5213804216,
REGON 368855400, kapitał zakładowy 9 505 000, 00 zł opłacony w całości.

§ 2 Definicje
1. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Okres próbny - Okres rozliczeniowy trwający od daty aktywacji przez trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe. W czasie okresu próbnego Podopieczny może korzystać w ramach dostępnej funkcjonalności
za 1,23 zł brutto

§ 3 Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Z niniejszej Promocji „Opiekun na próbę” mogą skorzystać osoby, które w okresie od 01.10.2019r. spełniają łącznie warunki określone w ust. 3 poniżej.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji „Opiekun na próbę” jest posiadanie status konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz :
a) nie zaleganie względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu;
b) posiadanie aktywnej umowy na usługę TeleGO Telefon, TeleGO Hendi, t- novum lub TeleNovum od co najmniej 5 miesięcy;
c) zawarcie umowy TeleOpiekun na czas określony 18 lub 36 miesięcy z obowiązującym cennikiem CS/TGO/19/01 ;
d) zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu.

§ 4 Szczegóły Promocji
1. Opłata za Okres próbny w wysokości 1,23 zł brutto zawiera opłatę abonamentową i aktywacyjną.
2. Faktura za opłatę za Okres próbny, będzie wystawiona nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu i nie później niż ostatniego dnia Okresu próbnego.
3. Opłaty abonamentowe określone w Cenniku zostaną naliczone po upływie Okresu próbnego, o ile Podopieczny w Okresie próbnym nie wypowie umowy TeleOpiekun w sposób określony w Regulaminie.
W przypadku gdy Podopieczny wypowie umowę TeleOpiekun przed upływem Okresu próbnego Operator naliczy jedynie opłatę o której mowa w pkt.4.
4. W Okresie próbnym Podopieczny może korzystać z usługi TeleOpiekun w ramach dostępnej funkcjonalności.
5. W przypadku braku wypowiedzenia umowy TeleOpiekun w Okresie próbnym, po upływie Okresu próbnego Operator będzie naliczał opłaty abonamentowe a także opłaty wyrównawcze w przypadku
wypowiedzenia umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta - zgodnie z cennikiem CS/TGO/19/01.

§ 5 Pozostałe warunki Oferty
1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że regulamin innych promocji tak stanowi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem, Regulaminu Świadczenia Usług TeleOpiekun oraz Cennik Usług TeleOpiekun
dla klientów indywidualnych określający wysokość opłat abonamentowych oraz innych opłat.
3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.telego.pl.

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji określone w Regulaminie Promocji „TeleOpiekun na próbę”.

Data i czytelny podpis Podopiecznego (imię i nazwisko)
lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Podopiecznego
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