REGULAMIN PROMOCJI
Sierpniowa Mobilizacja
§1
1. Organizatorem promocji o nazwie Sierpniowa Mobilizacja (zwaną dalej Promocja SM) jest
Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Toszecka 101, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708939, NIP: PL-969-162-87-27,
REGON: 369023334, kapitał zakładowy 125.000,00 PLN opłaconym w całości, dalej zwany
Dostawca lub Organizator.
2. Niniejszy Regulamin Promocji SM, zwany dalej Regulamin, wchodzi w życie dniem 01.08.2018
r. i obowiązuje do 31.08.2018 r.
3. Niniejszy Regulamin dotyczy Firm, posiadających status Abonenta usług świadczonych przez
Dostawcę, zwanymi dalej Uczestnikami, którzy korzystają z usług dostawcy w opcji postpaid
lub prepaid.
§2
1. Promocja SM dotyczy Uczestników, którzy w terminie jej obowiązywania złożą Wniosek o
przeniesienie polskiego numeru komórkowego (lub dowolnej liczby polskich numerów
komórkowych), dalej Wniosek NP, i przeniesienie dojdzie do skutku, najpóźniej do końca
listopada 2018 roku.
2. Organizator uznaje, że terminem który decyduje o kwalifikacji uczestnictwa w Promocji SM,
jest moment skutecznego dostarczenia Wniosku NP od Uczestnika drogą mailową bądź
tradycyjną pocztą.
3. Dodatkowym warunkiem skorzystania z Promocji SM, jest poinformowanie przez Uczestnika,
Organizatora o chęci skorzystania z niej. Uczestnik wysyłając Wniosek NP drogą mailową na
adres: info@teleCube.pl powinien w treści maila, dopisać jednoznaczną adnotację na ten
temat np. „Chcę skorzystać z Promocji SM”. W przypadku przesyłania Wniosków NP tradycyjną
pocztą, Uczestnik powinien na osobnym dokumencie, dołączonym do korespondencji wyrazić
taką chęć, pisząc np. „Chcę skorzystać z Promocji SM”.
4. W przypadku spełnienia warunków określonych w punktach 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu,
Uczestnikowi zostanie przyznana:
a. Zniżka w wysokości 50%, na jednorazową opłatę aktywacyjną dla wszystkich
przeniesionych (w ramach Promocji SM), przez niego numerów komórkowych,
pobierana przez Dostawcę za aktywację numerów komórkowych oraz,
b. Okresowa ulga, w wysokości 50% na opłaty abonamentowe za utrzymanie
przeniesionych (w ramach promocji SM) przez Uczestnika numerów komórkowych.
Zniżka będzie obowiązywać do końca roku 2018 (obejmie opłaty abonamentowe
wystawione za okres od momentu przeniesienia do 31 grudnia 2018 roku). Po tym
terminie, opłata abonamentowa za utrzymanie przeniesionych numerów
komórkowych, będzie pobierana w wysokości 100% jej wartości, zgodnie z Cennikiem
Dostawcy.
5. Zniżka dotyczy wyłącznie opłat abonamentowych za utrzymanie numerów komórkowych i nie
obejmuje innych opłat abonamentowych, które uiszcza Uczestnik, w związku z korzystaniem z
usług Dostawcy.

6. Jeśli Uczestnik Promocji SM korzysta z pakietu wirtualnej centrali Dostawcy: Biznes, Premium
bądź Elite i przeniesie do telefonii TeleCube numery komórkowe w ilości nieprzekraczającej
puli numerów komórkowych przyznawanych w ramach danego pakietu, wtedy skorzysta on
jedynie ze zniżki dotyczącej jednorazowej opłaty aktywacyjnej, (o której mowa w §2 pkt 4 lit.
a).
7. Przyznane zniżki, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, nie mogą zostać zamienione
na środki pieniężne, ani żaden inny ekwiwalent.
§3
1. Skorzystanie z Promocji SM jest jednoznaczne, z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
2. Wszystkie pojęcia i definicje, które nie zostały opisane w niniejszym Regulaminie, należy
interpretować według pojęć i definicji znajdujących się w Regulaminie o Świadczeniu Usług
Telekomunikacyjnych, który jest udostępniony na stronie internetowej Dostawcy.
3. Dla pozostałych nieunormowanych niniejszym Regulaminem kwestii ma zastosowanie Kodeks
Cywilny, Prawo Telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy prawa.

