Obowiązuje od 24.11.2017
Kod dokumentu: RP/TGH/17/01

REGULAMIN PROMOCJI - „100 GB Extra”
§1 Przedmiot regulacji
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty promocyjnej świadczonej przez Novum S.A. (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Operatorem”) z siedzibą w Warszawie,
02-117, ul. Racławicka 146 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000368094, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 29 408 671,00 złotych, w pełni opłaconym, NIP: 949-192-47-05, REGON: 152185875.
§2 Ogólne warunki skorzystania z oferty promocyjnej
1. Z oferty promocyjnej (zwanej w dalszej części „Promocją”) na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać konsumenci w rozumieniu
art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, którzy:
a. nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
b. podpiszą Umowę na świadczenie usługi Tele Go Hendi,
c. zaakceptują warunki Regulaminu Promocji.
§3 Szczegóły Oferty Promocyjnej
1. Promocja obowiązuje od 24.11.2017 r. do 30.03.2018 r.
2. W ramach Promocji Abonent, o którym mowa w punkcie 2 otrzymuje dodatkowy pakiet 10 GB danych do wykorzystania w każdym okresie rozliczeniowym przez okres
10 miesięcy (zwany dalej „Dodatkowy pakiet danych”).
3. Aktywacja dodatkowego pakietu następuje w chwili aktywacji usługi Tele Go Hendi.
4. W pierwszym, niepełnym okresie rozliczeniowym ilość środków dostępnych w ramach Dodatkowego pakietu danych przyznawana jest proporcjonalnie do liczby dni tego
okresu rozliczeniowego.
§4 Pozostałe warunki Oferty
1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi Promocjami chyba, że regulamin innych Promocji tak stanowi.
2. Promocja dotyczy transmisji danych w kraju i nie działa w roamingu.
3. Niewykorzystanie Dodatkowego pakietu danych przyznanego w ramach Promocji nie powoduje obniżki opłaty za abonament za dany okres rozliczeniowy.
4. Niewykorzystane ilości MB / GB danych w ramach Dodatkowego pakietu danych nie są dostępne po upływie danego okresu ważności promocji i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
5. Ilość danych w Dodatkowym pakiecie danych obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane przez Abonenta. Transmisja danych w ramach Pakietu internetowego rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z jednostką taryfikacyjną określoną w Cenniku taryfy, z której
korzysta Abonent.
6. Niewykorzystany Dodatkowy pakiet danych przyznany w ramach Promocji, po zakończeniu okresu rozliczeniowego w ramach opcji wybranej przez Abonenta nie jest
przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe.
7. Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Dodatkowego pakietu danych, opłaty za transmisję naliczane są zgodnie z cennikiem usługi.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio zapisy zawartej z Organizatorem umowy o Świadczenie Usług Tele Go
Hendi w tym mających zastosowanie do tej Umowy regulaminy oraz cenniki.
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