Regulamin Promocji
WIFIBOX za 1 zł
Obowiązujący od 18 lipca 2022 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Organizatorem Promocji „WIFIBOX za 1 zł” (dalej „Promocja”) jest Geckonet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe, NIP:
5592050364, REGON: 382163341, e-mail: info@geckonet.pl, www.geckonet.pl, tel. 525-777-777 (dalej „Operator”).
Promocja obowiązuje od dnia 18 lipca 2022 r. do odwołania.
Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie Promocji z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.

§ 2. Warunki promocji
1.

2.
3.

Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, zamieszkałe lub działające w zasięgu Sieci na obszarach
których, ze względów technicznych możliwe jest korzystanie z Usług Dostawcy Usług, a które w dniu przystąpienia do promocji nie
zalegają względem Dostawcy Usług z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej za usługę WIFIBOX lub usługę WIFIBOX Premium do 1 zł, oraz obniżeniu opłaty
abonamentowej względem ceny zamieszczonej w Cenniku Usług w sieci Geckonet.
Wysokość opłat abonamentowych dla Abonentów, korzystających z Promocji, określona jest w tabeli nr 1:
Tabela nr 1

Opcja Usługi dodatkowej

Długość umowy

Miesięczna opłata abonamentowa z 23% VAT

12 miesięcy

8 zł

24 miesiące

5 zł

12 miesięcy

15 zł

24 miesiące

10 zł

WIFIBOX

WIFIBOX Premium

4.
5.

Promocja wiąże się z przyznaniem ulg w zakresie opłaty aktywacyjnej i miesięcznej opłaty abonamentowej (w stosunku do oferty
standardowej) w wysokości określonej w Tabeli 1 Umowy.
Bieżący abonenci Operatora mogą skorzystać z promocji wyłącznie jeżeli nie zalegają z opłatami na rzecz Operatora.

§ 3. Postanowienia końcowe
1.
2.

Promocja może być łączona z innymi promocjami, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.
Do warunków Promocji, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, zastosowanie mają postanowienia zawarte w
Regulaminie usługi WIFIBOX oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.

