REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER OD PARTNERA”

Regulamin Promocji: „Voucher od partnera”
Obowiązuje od 31 października 2017 r. do odwołania.
§ 1 Słownik pojęć
Operator - spółki wchodzące w skład Grupy 3S tj. 3S S.A., 3S Data Center S.A., 3S Fibertech Sp. z o.o., 3S BOX
S.A.
Partner technologiczny – podmiot działający we współpracy i porozumieniu z Grupą 3S.
Klient - przedsiębiorca działający na terenie Polski, który w okresie obowiązywania promocji podpisze z
Operatorem umowę na świadczenie usług.
Regulamin - niniejszy regulamin
Voucher Kwotowy lub voucher - wyrażona w PLN wartość rabatu, która przysługuje Klientowi do
wykorzystania na usługi Operatora.
Lista usług promocyjnych – wykaz Usług Dodatkowych, w ramach, których klient realizuje kwotę vouchera.
§ 2 Warunki promocji i voucher
1. Operator lub Partner technologiczny są jedynymi podmiotami uprawnionymi do podjęcia decyzji o
przyznaniu vouchera.
2. Kwota wynikająca z vouchera może być wykorzystana wyłącznie do zakupu nowych usług Operatora.
3. Realizacja vouchera może nastąpić tylko w przypadku przedstawienia Operatorowi vouchera
posiadającego wypełnione pola: „Nazwa firmy” oraz „Imię i nazwisko”.
4. Klient w ramach obowiązującej promocji może wykorzystać wyłącznie jeden voucher. Kwoty voucherów
nie sumują się.
5. Kwota Vouchera nie podlega negocjacjom. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę oraz nie może
być wykorzystany na inne środki i cele.
6. Klientowi nie przysługuje prawo przeniesienia środków z przysługującego vouchera na innych Klientów,
inne podmioty lub osoby trzecie biorących udział w promocji lub pragnących skorzystać z promocji.
7. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na usługi abonamentowe (miesięczne zobowiązanie). Klientowi
nie przysługuje prawo opłacenia voucherem zobowiązań wynikających z opłat nie abonamentowych tj. koszty
instalacyjne, koszty połączeń telefonicznych.
8. Z chwilą podpisania obustronnie umowy wartość wynikająca z vouchera zostanie odjęta od miesięcznego
zobowiązania Klienta w sposób proporcjonalny (w równych kwotach) w taki sposób, aby wartość vouchera
została wykorzystana w okresie pierwszych 12 miesięcy. Długość zobowiązania wynikającego z umowy nie
ma wpływu na okres rabatowania usługi.
9. Aby Klient mógł skorzystać z usług Operatora z rabatem wynikającym z przyznanego vouchera w okresie 3
miesięcy od daty jego otrzymania pomiędzy Klientem i Operatorem musi zostać podpisana obustronnie
umowa na świadczenie usług Operatora.
10. Wykorzystanie kwoty wynikającej z vouchera musi nastąpić w okresie 12 miesięcy od daty uruchomienia
usługi. Po tej dacie voucher lub jego pozostała, niewykorzystana wartości traci ważność.
11. W określonych przypadkach Operator ma prawo odmówić realizacji usługi z rabatem wynikającym z
przyznanego vouchera. W szczególności dotyczy to realizacji usług, w których technologia wymagałaby
wykorzystania światłowodowej 3S. W sytuacji takiej zostaną klientowi wskazane usługi, w ramach których
będzie mógł wykorzystać voucher.
§ 3 Lista usług promocyjnych
1. Usługami objętymi promocją są wszystkie usługi własne Operatora.
2. Z promocji wyłączone są wszystkie usługi obcych dostawców i innych operatorów tj. licencje, łącza innych
operatorów, itp.
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§ 4 Spory
1. Strony przystępując do promocji zobowiązują się do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych na
gruncie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadzie mediacji.
2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia na bazie mediacji wszelkie spory zostają poddane
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 3S. Prawem właściwym jest prawo polskie, niezależnie od
kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Klient przystępując do promocji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Regulamin, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 31.10.2017 r., a promocja obowiązuje do
odwołania.
3. 3S zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od
momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej 3S w sposób umożliwiający jego pobranie
na urządzenie końcowe.
5. 3S zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnym momencie jej trwania.

2

