Regulamin Dodatkowych Korzyści

2019/031 „Smartband do promocji”
oferowanych przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

§1
Postanowienia ogólne
1.

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.
2. 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.
3. Dostępność urządzenia określonego w niniejszym Regulaminie jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Operatora.

§2
Urządzenie
1.
2.

3.
4.

Tytułem dodatkowych korzyści, Uprawiony otrzymuje od Operatora na własność smartband marki (model) Huawei Color Band A2 wraz z wyposażeniem, komplet
w opakowaniu fabrycznym, zwany dalej: Urządzeniem.
Wydanie Uprawnionemu Urządzenia nastąpi:
a) w Biurze Obsługi Klienta Operatora bezpośrednio przy zawarciu przez Uprawnionego Aneksu do Umowy Abonenckiej - w Promocji, albo
b) przesyłką kurierską na adres Uprawnionego w terminie 30 dni od rozpoczęcia świadczenia na rzecz Uprawnionego Usługi/Usług na warunkach Aneksu do
Umowy Abonenckiej - w Promocji, w pozostałych przypadkach.
Uprawniony jest zobowiązany pokwitować odbiór Urządzenia na piśmie, w Protokole zdawczo-odbiorczym dostarczonym jemu wraz z Urządzeniem.
W przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia Urządzenia, Uprawniony zgłasza awarię lub uszkodzenie w autoryzowanym serwisie firmy Huawei Polska Sp.
z o.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, https://consumer.huawei.com/pl/support/service-center/, tel. 800 811 110, powołując się na kopię Protokołu
zdawczo-odbiorczego, który otrzymał wraz z Urządzeniem. Urządzenie objęte jest gwarancją producenta.

§3
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.

Oświadczenie Uprawnionego

Chcę otrzymać od Operatora na własność smartband marki (model) Huawei Color Band A2 wraz z wyposażeniem, komplet w opakowaniu fabrycznym, na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Dodatkowych Korzyści.
…………………………………..…………………………………………………………………….………..
data, czytelny podpis Uprawnionego
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