Regulamin Dodatkowych Korzyści

2019/030 „Oprogramowanie do promocji”
oferowanych przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Dodatkowe korzyści oferuje Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN, zwana dalej Operatorem.
Osobą uprawnioną do dodatkowych korzyści (Uprawniony) jest osoba fizyczna, która zawarła z Operatorem Aneks do Umowy Abonenckiej regulujący warunki
świadczenia Usługi Multimedia Internet lub/i Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV, lub/i Usługi
Telefonicznej na warunkach promocji 2019/018/1-19 „Super Sprzęt STOP 24 /S”, zwany dalej Aneksem do Umowy Abonenckiej – w Promocji i której Operator
złożył ofertę dodatkowych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie.
Dostępność oprogramowania określonego w niniejszym Regulaminie jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Operatora.

§2

Prawo subskrypcji oprogramowania w obniżonej cenie
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tytułem dodatkowych korzyści, Uprawniony nabywa od Operatora prawo subskrypcji pakietu Microsoft Office 365 Personal (dalej Oprogramowanie)
w obniżonej cenie, tj. za kwotę 1 zł.
Kwota ulgi w cenie subskrypcji Oprogramowania wynosi 178 zł.
Wydanie Uprawnionemu kodu (klucza) umożliwiającego subskrypcję Oprogramowania nastąpi na koszt Operatora, w terminie 30 dni od rozpoczęcia świadczenia
na rzecz Uprawnionego Usługi/Usług na warunkach Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji, pocztą kurierską na adres do korespondencji Uprawnionego
wskazany w Aneksie do Umowy Abonenckiej - w Promocji. Uprawniony jest zobowiązany pokwitować odbiór kodu (klucza) umożliwiającego subskrypcję
Oprogramowania na piśmie w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazanym jemu wraz z tym kodem (kluczem).
Zapłata ceny subskrypcji Oprogramowania nastąpi w gotówce, do rąk kuriera, przy wydaniu kodu (klucza) umożliwiającego subskrypcję Oprogramowania.
Wraz z kodem (kluczem) umożliwiającym subskrypcję Oprogramowania, Operator dostarczy Uprawnionemu fakturę potwierdzającą przeniesienie na
Uprawnionego prawa subskrypcji Oprogramowania.
Szczegółowe informacje o aplikacjach dostępnych w ramach Oprogramowania oraz jego funkcjonalnościach są dostępne na stronie www producenta
Oprogramowania https://products.office.com/pl-pl/office-365-personal.
§3

Obowiązki Uprawnionego i informacje dodatkowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Uprawniony zobowiązuje się używać Oprogramowanie zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami licencji określonymi przez producenta Oprogramowania.
Uprawniony akceptuje, że Oprogramowanie jest przeznaczone do użytku domowego. Szczegółowe warunki licencji są dostępne na stronie www producenta
Oprogramowania.
Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe, jakie muszą spełniać urządzenia, dla których jest dedykowane Oprogramowanie, w tym wspierane systemy
operacyjne oraz liczbę urządzeń, na których można zainstalować Oprogramowanie są określone na stronie www producenta Oprogramowania.
W celu uzyskania wsparcia technicznego należy zwrócić się bezpośrednio do producenta Oprogramowania, tj. Microsoft Polska, Aleje Jerozolimskie 195A, 02-222
Warszawa, suport,microsoft.com, lub pod numerami telefonów: 801 802 000, 22 594 19 99. Informacje o kosztach wsparcia technicznego są dostępne
u producenta Oprogramowania.
Uprawnionemu, który nabył prawo subskrypcji Oprogramowania przystępując do niniejszej Promocji poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora bądź na odległość
przysługuje prawo odstąpienia od umowy o nabycie prawa subskrypcji Oprogramowania w terminie 14 dni od jej zawarcia.. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszego Regulaminu. Operator nie zapewnia możliwości złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
W przypadku odstąpienia od umowy o nabycie prawa subskrypcji Oprogramowania, przedmiotową umowę uważa się za niezawartą.
Uprawnionemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o nabycie prawa subskrypcji Oprogramowania, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Uprawnionego przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy i po poinformowaniu Uprawnionego przez Operatora o utracie prawa
odstąpienia od przedmiotowej umowy.
W przypadku rozwiązania przez Uprawnionego lub przez Operatora z winy Uprawnionego Umowy Abonenckiej, do której został zawarty Aneks do Umowy
Abonenckiej - w Promocji lub wypowiedzenia przez Uprawnionego warunków tej Umowy w zakresie postanowień wynikających z Aneksu do Umowy Abonenckiej
– w Promocji przed upływem minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, o którym mowa jest w § 2 ust. 5 Regulaminu Promocji
2019/018/1-19 „Super Sprzęt STOP 24 /S”, Uprawniony utraci wszelkie korzyści wynikające z niniejszego Regulaminu i zobowiązany będzie do zwrotu
Operatorowi przyznanej ulgi w cenie subskrypcji Oprogramowania w wysokości określonej w § 2 ust. 2 powyżej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za
okres od dnia zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej - w Promocji do dnia rozwiązania odpowiednio Umowy Abonenckiej, do której zawarty został Aneks do
Umowy Abonenckiej – w Promocji albo Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji na skutek jego wypowiedzenia.
§4
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Uprawniony oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed wyrażaniem przez niego woli skorzystania z dodatkowych uprawnień, określonych
w tym Regulaminie.
Regulamin Dodatkowych Korzyści jest dostępny do wglądu w siedzibie oraz w Biurach Obsługi Klienta Operatora.
Uprawniony otrzymuje jeden egzemplarz niniejszego Regulaminu wraz z zawarciem Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji.
Regulamin Dodatkowych Korzyści stanowi integralną część Aneksu do Umowy Abonenckiej - w Promocji.

Oświadczenia
Dotyczy nabycia prawa subskrypcji pakietu Microsoft Office 365 Personal
Operator przenosi na Uprawnionego prawo subskrypcji pakietu Microsoft Office 365 Personal za cenę i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
Dodatkowych Korzyści, na co Uprawniony wyraża zgodę.
Wyrażam zgodę
TAK
NIE
pakietu Microsoft Office 365 Personal.

na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o nabycie prawa subskrypcji

Powyższe dotyczy przypadku, kiedy wydanie Uprawnionemu kodu (klucza) umożliwiającego subskrypcję Oprogramowania ma nastąpić przed upływem 14 dni od zawarcia
umowy o nabycie prawa subskrypcji Oprogramowania.

……………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Operatora

…………….……………………………………………………………….………
data i czytelny podpis Uprawnionego
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WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O NABYCIE PRAWA SUBSKRPCJI OPROGRAMOWANIA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży Oprogramowania zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Operatora lub na odległość)

adresat:

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o nabycie prawa subskrypcji Oprogramowania, tj. Pakietu Microsoft Office 365
Personal
Data odbioru kodu (klucza) subskrypcji Oprogramowania: ………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….……………………………
Adres konsumenta(-ów):

……………….…... ……………….….………………

Data, Podpis konsumenta(-ów):

…………………..…….……………………………....

(*)

Niepotrzebne skreślić.
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