REGULAMIN
PROMOCJI „Prezent od Mikołaja”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Prezent od Mikołaja”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez
Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul.
Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów, o kapitale zakładowym 300.260,00 zł, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032836; REGON
850012278, NIP 873-000-51-78, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja odbywad się będzie w dniach od 06.12.2019 r. od godziny 9:00:00 do 30.12.2019 r.
do godziny 17:00:00.
3. Promocja prowadzona jest w Biurze Obsługi Klienta ZETO S. A. w Tarnowie, ul. Słoneczna 2830, 33-100 Tarnów.
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora (ul. Przemysłowa 6,
33-100 Tarnów), w siedzibie Biura Obsługi Klienta (ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów) oraz
na stronie internetowej https://zetosa.pl/.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może byd pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie, o którym
mowa w § 1 ust.2 zawrze umowę na zakup pakietu telewizji i internetu na okres 12 lub 24
miesięcy.
2. Promocją objęte są również osoby, posiadające aktywną umowę z Organizatorem na usługi
internetowe, które w okresie podanym w § 1 ust.2 zakupią dodatkowo usługę telewizyjną
na okres 12 lub 24 miesięcy.
3. Przy zawarciu umowy na usługę telewizji i internetu lub telewizji, w przypadku określonym w
§ 2 ust.2 , na okres 12 miesięcy, Klient otrzyma rabat w wysokości 10 zł miesięcznie na
telewizję Canal+.
4. Przy zawarciu umowy na usługę telewizji i internetu lub telewizji, w przypadku określonym w
§ 2 ust.2 , na okres 24 miesięcy, Klient otrzyma rabat w wysokości 10 zł miesięcznie na
telewizję Canal+ oraz możliwośd bezpłatnego korzystania z Canal + do 30.12.2019 r. włącznie.
5. Uczestnikowi nie przysługuje nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w
formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a
składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w
sprawie reklamacji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu
urodzinowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOOCOWE

1. W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej
rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeostwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również
osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

