Regulamin Promocji

2022/033 „Promocje na połączenia Wlk Bryt i Gibraltar /NS”
prowadzonej przez Multimedia Stargard sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
dalej: Regulamin Promocji

§1
Definicje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizator Promocji: Multimedia Stargard sp. z o.o. , dalej także „Operator”.
Uczestnik: osoba fizyczna, która zamieszkuje lub/i prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Promocji, i która w Okresie trwania Promocji bądź najpóźniej
w terminie 14 dni od jego upływu zawrze z Operatorem Umowę Abonencką w Promocji albo Aneks do Umowy Abonenckiej - w Promocji.
Umowa Abonencka w Promocji: Umowa Abonencka o świadczenie Usługi regulująca specjalne warunki rozliczania opłat za ruch międzynarodowy i w roamingu
międzynarodowym (połączenia głosowe i wideo, wiadomości SMS i MMS oraz transmisja danych) na zasadach niniejszego Regulaminu Promocji.
Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji: Aneks do Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi regulująca specjalne warunki rozliczania opłat za ruch
międzynarodowy i w roamingu międzynarodowym (połączenia głosowe i wideo, wiadomości SMS i MMS oraz transmisja danych) na zasadach niniejszego
Regulaminu Promocji.
Usługa: Usługa Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILNY.
Okres trwania Promocji: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Obszar Promocji: części Sieci Operatora, w których istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi.
§2
Postanowienia ogólne

1.
2.
3.

Operator może skrócić Okres trwania Promocji informując o tym za 7 – dniowym wyprzedzeniem na stronie multimedia.pl/multimedia-stargard w zakładce Strefa
Klienta.
Zakończenie Okresu trwania Promocji nie wpływa na prawa Uczestników nabyte w Okresie trwania Promocji.
Wszelkie określenia oznaczone wielkimi literami, o ile z Regulaminu Promocji nie wynika inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Telefonii
Komórkowej multiMOBILE przez Multimedia Stargard sp. z o.o. (dalej: Regulamin Usługi).
§3
Zasady Promocji

1.

W ramach Promocji opłaty za ruch międzynarodowy i w roamingu międzynarodowym (połączenia głosowe i wideo, wiadomości SMS i MMS oraz transmisja danych)
wykonywane do i z Wielkiej Brytanii oraz na i z Gibraltaru, określone w Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE dotyczącego Planu Taryfowego
multiMOBILNY (dalej Cennik), zostaną promocyjnie obniżone od dnia aktywacji Usługi na zasadach niniejszej Promocji do dnia 31.12.2022 r. do wartości
przedstawionych w tabelach w pkt 1a, 1b, 1c, 1d i 1e. Po tym okresie obowiązują opłaty zgodne z Cennikiem. Pozostałe opłaty określone w Cenniku pozostają bez
zmian.
a)

b)

Połączenia międzynarodowe (wykonane w Polsce)

Kierunek połączenia

Opłata za minutę połączenia
międzynarodowego

Opłata za SMS międzynarodowy dotyczy konsumentów
w rozumieniu odrębnych przepisów
prawa

Wielka Brytania i Gibraltar

0,80 zł

0,31 zł

połączenia wykonane w roamingu (opłata za minutę połączenia)
do*:
Kraje Unii Europejskiej (w tym
Polska), Islandia, Liechtenstein,
Norwegia
z**:
Wielka Brytania i Gibraltar

0,29 zł

* kraj lub sieć pochodzenia numeru, na który wykonywane jest połączenie
** miejsce zalogowania się Abonenta
c)

d)

połączenia odebrane w roamingu

Miejsce zalogowania się Abonenta

Opłata za minutę połączenia

Wielka Brytania, Gibraltar

Bezpłatne

SMS wykonane w roamingu

do*:
Kraje Unii Europejskiej
(w tym Polska), Islandia,
Liechtenstein i Norwegia

Pozostałe kraje Europy i świata

z**:
Wielka Brytania i Gibraltar

0,19 zł

* kraj lub sieć pochodzenia numeru, na który wykonywane jest połączenie
** miejsce zalogowania się Abonenta
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e)

pozostałe usługi w roamingu

Opłata
Transmisja danych rozliczana co 50kB odebranych lub wysłanych danych
Wysłanie MMS-a

0,19 zł

Wysłanie MMS-a na numer krajowy lub na adres e-mail

0,19 zł

Wysłanie MMS-a na numer sieci telefonii ruchomej (komórkowej) międzynarodowy

0,19 zł

Odebranie MMS-a

2.
3.

0,01 zł za każde 50 kB odebranych lub
wysłanych danych

bezpłatnie

Zmiana wysokości opłat w Cenniku Operatora nie narusza uprawnień Uczestnika dotyczących wysokości opłat przewidzianych w Regulaminie Promocji,
w okresie obowiązywania promocji.
Zadłużenie Uczestnika w opłatach za Usługę za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, uprawnia Operatora do zaprzestania świadczenia Usługi i rozwiązania
Umowy Abonenckiej w Promocji albo Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi, do której zawarty został Aneks do Umowy Abonenckiej - w Promocji z winy
Uczestnika.
§4
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Promocji przed wyrażeniem woli związania się Umową Abonencką w Promocji albo Aneksem do Umowy
Abonenckiej - w Promocji.
Regulamin Promocji jest dostępny w Biurach Obsługi Klienta Operatora.
Uczestnik otrzymuje egzemplarz lub tekst Regulaminu Promocji przed zawarciem Umowy Abonenckiej w Promocji albo Aneksu do Umowy Abonenckiej w Promocji.
Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej w Promocji albo Aneksu do Umowy Abonenckiej - w Promocji. W części przez niego regulowanej,
Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Usługi i Cennika Operatora.

Multimedia Stargard sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000968883, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 521883803,
NIP: 586-23-80-032, kapitał zakładowy: 5 000 zł.

Oświadczenie Uczestnika

Wypełnić w przypadku Uczestnika, który:
a)
b)

zawiera Umowę Abonencką w Promocji,
zawiera Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji (tj. dokonuje zmiany warunków dotychczasowej Umowy Abonenckiej) w Biurze Obsługi Klienta
Operatora lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora. Nie dotyczy przypadków zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji w trybie na
odległość (w szczególności przez telefon).

Chcę przystąpić do niniejszej Promocji, akceptuję postanowienia Regulaminu Promocji i zawieram odpowiednio Umowę Abonencką w Promocji albo Aneks do
Umowy Abonenckiej - w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie Promocji.

………………………………………………………….…………………………….………..
data, czytelny podpis Uczestnika

2/2

P_2022/033/(AKLOST) „Promocje na połączenia Wlk Bryt i Gibraltar /NS” [12.22]
(2022/033/OMP/MMP/2021) 01.04.2022-31.12.2022

