Tele GO

Obowiązuje od 01.12.2020r.
Kod dokumentu: RP/TGO/20/01

Opieka

Regulamin promocji „TeleGo Opieka Świąteczne Rabaty”.
§ 1 Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oferty Promocyjnej o nazwie „TeleGo Opieka Świąteczne Rabaty” udostępnianej przez jej Organizatora - TeleGo Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-043), przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706498, REGON: 368855400, NIP: 5213804216, kapitał zakładowy w wysokości: 9.505.000,00 zł, zwaną dalej „Operatorem” albo „TeleGo”.
§ 2 Ogólne warunki korzystania z Oferty Promocyjnej
1. Z Oferty Promocyjnej „TeleGo Opieka Świąteczne Rabaty” (zwanej dalej: „Promocją”) mogą skorzystać osoby, które w okresie obowiązywania Promocji spełniają łącznie wszystkie warunki
określone w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Osoba chcąca skorzystać z Promocji (zwana dalej: „Uczestnikiem Promocji”) zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:
a) Posiadanie statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
b) Zawarcie umowy lub posiadanie statusu Abonenta TeleGO dla usług telekomunikacyjnych TeleGO Telefon lub TeleGO Domowy
c) Zawarcie umowy o świadczenie Usługi TeleGo Opieka na czas określony 36 miesięcy z obowiązującym Cennikiem nr CS/TGO/19/02
d) Nie zaleganie względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu
e) Zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
§ 3 Szczegóły Oferty Promocyjnej
1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.03.2021 r. lub do odwołania. W tym czasie Uczestnik Promocji może zawrzeć umowę o świadczenie Usługi TeleGo Opieka
na promocyjnych warunkach, określonych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. W ramach Promocji przez Okres Promocyjny, tj. okres sześciu kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia aktywacji usługi TeleGo Opieka, Uczestnik Promocji może korzystać z Usługi
TeleGo Opieka za jednorazową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.
3. Opłata za korzystanie z Usługi TeleGo Opieka w Okresie Promocyjnym w wysokości 1,23 zł brutto zawiera opłatę abonamentową i aktywacyjną.
4. Uczestnik Promocji dokonuje zapłaty za korzystanie z Usługi TeleGo Opieka w Okresie Promocyjnym na podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora z góry za cały Okres Promocyjny.
5. Po upływie Okresu Promocyjnego, w dalszym okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usług TeleGo Opieka, będą naliczane miesięczne opłaty abonamentowe zgodnie z Cennikiem
nr CS/TGO/19/02.
6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług TeleGO Opieka w Okresie Promocyjnym na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia Usługi
TeleGo Opieka, z tym zastrzeżeniem, że Operator za usługę naliczy jedynie opłatę, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Pozostałe opłaty w tym kary umowne naliczane
są zgodnie z Regulaminem i Cennikiem. W przypadku wypowiedzenia umowy po zakończeniu Okresu Promocyjnego przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, Uczestnik
Promocji zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora opłaty wyrównawczej naliczonej zgodnie z Cennikiem nr CS/TGO/19/02.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że regulamin innych promocji tak stanowi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem, Regulaminu Świadczenia Usług TeleGo
Opieka oraz Cennik Usług TeleGo Opieka dla klientów indywidualnych nr CS/TGO/19/02 określający wysokość opłat abonamentowych oraz innych opłat.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług TeleGo Opieka lub Cennika usług TeleGo Opieka,
postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny.
4. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszym Regulaminie, Umowie o śwaidczenie
usługi TeleGO Opieka, Regulaminie Świadczenia Usług TeleGo Opieka lub Cenniku usług TeleGo Opieka.
5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Promocji Uczestnik Promocji powinien informować Operatora, na bieżąco poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Telego:
bok@telego.pl lub infolinię pod numerami: 801-048-048 lub (29) 765-06-50.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług w ramach Promocji należy kierować odpowiednio zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług TeleGo Opieka.
7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zawieszenia jego obowiązywania lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem,
iż zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestnika Promocji.
8. Informacje o zmianie niniejszego Regulaminu, zawieszeniu jego obowiązywania lub zakończeniu Promocji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Operatora:
www.telego.pl.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.telego.pl.
Uczestnik Promocji oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu promocji „TeleGo Opieka Świąteczne Rabaty”.
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