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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin Promocji „Z rabatem dla Rewolucji” (zwany dalej „Regulaminem Promocji”) obowiązuje od 15.01.2020 r. do 30.04.2020 r. 

2. Regulamin Promocji określa warunki promocyjne dla Usług świadczonych przez OneFone S.A. z siedzibą 50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 6. 

3. Pojęcia oznaczona dużą literą mają znaczenie określone w Umowie, Regulaminie lub Regulaminie Szczegółowym. 

§ 2 

DEFINICJE 

1. Warunki Promocyjne – warunki świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Abonenta uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji. 

2. Ulga – udzielona Abonentowi obniżka opłat z tytułu świadczenia Usług, określona w Regulaminie Promocji w stosunku do opłat określonych w Cenniku 

dla Umów zawieranych od 01.09.2019 r. do 14.01.2020 r. (dalej Cennik). 

§ 3 

WARUNKI PROMOCYJNE 

1. Z Warunków Promocyjnych może skorzystać każdy Abonent, który zawarł Umowę na czas określony w terminie od 01.09.2019 r. do 14.01.2020 r. 

oraz posiada aktywne Usługi i nie zalega z płatnościami na rzecz Operatora. 

2. Aby skorzystać z Warunków Promocyjnych należy wypełnić Oświadczenie o przystąpieniu do promocji oraz przesłać je na adres siedziby Operatora 

w jednym z terminów wskazanych poniżej: 

a) do 31.01.2020 r. – aby otrzymać rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne Usługi przez 3 najbliższe Okresy Rozliczeniowe, 

tj. w lutym, marcu oraz kwietniu 2020 r. 

b) do 29.02.2020 r. – aby otrzymać rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne Usługi przez 2 najbliższe Okresy Rozliczeniowe, 

tj. w marcu oraz kwietniu 2020 r. 

c) do 31.03.2020 r. – aby otrzymać rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne Usługi przez 1 najbliższy Okres Rozliczeniowy, 

tj. w kwietniu 2020 r. 

3. Jako datę dostarczenia Oświadczenia uznaje się datę odbioru Oświadczenia przez Operatora. Operator nie dopuszcza możliwości złożenia Oświadczenia 

drogą elektroniczną.  

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia Regulaminu Promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Cennika. 

2. Do cen za świadczoną Usługę w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji ma zastosowanie Cennik. W pozostałym zakresie ma 

zastosowanie: Umowa, Regulamin, Regulaminy Szczegółowe oraz inne załączniki do Umowy. 

3. W przypadku oferowania przez Operatora nowego regulaminu promocji zawierającego opłaty niższe niż określone w Regulaminie Promocji, Strony 

mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie wprowadzenia do Umowy nowego regulaminu promocji wraz ze zmianą czasu obowiązywania Umowy 

w formie obustronnie zawartego pisemnego Aneksu. 

4. Wartość przydzielonych rabatów w ramach Warunków Promocyjnych nie podlega wymianie na wolumen pieniężny ani na gotówkę.  

5. Zastosowane na podstawie Warunków Promocyjnych rabaty nie zmieniają wysokości ulg przyznawanych przez Operatora w innych regulaminach 

promocji. 

6. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Promocji. 
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OŚWIADCZENIE ABONENTA 

Ja, niżej podpisany/podpisana: 

imię, nazwisko: ...................................................................................................................................................... 

legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym (seria i numer): ....................................................................... 

numer Umowy: ................................................................................................................................................. 

oświadczam, że chcę przystąpić do promocji „Z rabatem dla Rewolucji” oraz zapoznałem się z jej Regulaminem.  

 

Załączniki stanowiące integralną część Oświadczenia:  

 Regulamin Promocji „Z rabatem dla Rewolucji”  

 

.................................. 
Data złożenia podpisu 

  
 

 

...................................................... 
Czytelny podpis Abonenta 

 
 


