Strona 1
Regulamin Promocji Nr P015/2017 „Promocja dla Mistrzów”
1. Organizatorem promocji Nr P015/2017 „Promocja dla Mistrzów” jest e-SBL.net Sp z o.o. z siedzibą
w Lędzinach przy ul. Fredry 6 nr KRS 0000326110 (zwany dalej „Dostawcą usług”).
2. Przedmiotem promocji jest udostępnienie Abonentom usługi dostępu do sieci Internet, ulgi ( upustu
) zgodnie z Cennikiem promocji będącym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji („Cennik
usług”).
3. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r. i obowiązuje do dnia odwołania przez
Dostawcę Usług.
4. Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy w okresie obowiązywania Promocji podpiszą
umowę z Dostawcą usług na warunkach i w zakresie świadczenia usług wskazanych w pkt. 2.
5. Promocją objęte są przyłącza w rejonach działania Dostawcy usług, na których istnieją możliwości
techniczne, a także nie ma przeszkód formalnych do ich świadczenia w danym wariancie.
6. Promocją objęte są usługi dostępu do sieci Internet w ofercie Dostawcy, dla których informacja o
promocji zostanie opublikowana na karcie usługi na stronie www.sblinternet.pl
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 Dostawcą usług na czas określony,
9. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji.
10. 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.
11. Przez okres trwania Umowy Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usług wybranych
niniejszą promocją oraz do terminowego uiszczania Abonamentu.
12. 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.
13. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą literą i niezdefiniowane
w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub Cenniku Dostawcy usług.
14. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 13 powyżej.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu promocji, a postanowieniami
dokumentów wskazanych w pkt. 13 powyżej, postanowienia Regulaminu i Cennika Promocji będą
miały charakter nadrzędny.

Strona 2

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji P015/2017 „Promocja dla Mistrzów”
CENNIK PROMOCJI P015/2017 „Promocja dla Mistrzów”
Usługa objęta promocją
Dostęp do Internetu w technologii
FTTX taryfa Mistrzowska

Wartość ulgi ( upustu )
miesięcznie
30,00 zł

Ilość okresów
objętych ulgą
3

Całkowita
wartość ulgi
90,00 zł

