REGULAMIN PROMOCJI
DARMOWE MINUTY W ABONAMENCIE
§1
1. Organizatorem niniejszej promocji 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 opłacony w całości, dalej zwany Dostawca lub Organizator.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 r. i obowiązuje aż do odwołania.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
oraz Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Przeniesieniem Numeru, gdzie
przydzielony limit kredytowy wynosi, co najmniej 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych
brutto – zawartych w czasie jego obowiązywania.
§2
1. Dostawca przydziela Abonentowi, comiesięczny Pakiet Złotówek („Pakiet”) do wykorzystania
w rozliczeniu końcowym za połączenia wychodzące oraz za wiadomości tekstowe (SMS)
wykonane w danym Okresie Rozliczeniowym. Wartość Pakietu Złotówek jest uzależniona od
wybranej przez Abonenta oferty, zgodnie z poniższą tabelą:
A. Oferta
TeleCube pakiet Mini
TeleCube pakiet Start
TeleCube pakiet Biznes
TeleCube pakiet Premium
TeleCube pakiet Elite

B. Pakiet Złotówek
2,50 zł netto
5,00 zł netto
15,00 zł netto
30,00 zł netto
60,00 zł netto

C. Liczba minut
50
100
300
600
1200

2. Sposób naliczania Pakietu złotówek w oparciu o przydzieloną liczbę minut jest następujący:
a. Wskaźnik liczby minut podany w tabeli w §2 pkt 1, kolumna C podaje maksymalną,
możliwą do osiągnięcia liczbę bezpłatnych minut na połączenia, którą można uzyskać
w ramach danego Pakietu Minut.
b. Jeżeli dana oferta przewiduje bezpłatne minuty i ta oferta nie została umieszczona w
tabeli w §2 pkt 1, lub w przypadku cennika dedykowanego/indywidualnego, wartość
Pakietu Złotówek jest wyliczana w następujący sposób: liczba minut podana w
ofercie razy najniższa stawka obowiązująca w indywidualnym cenniku (poza
połączeniami darmowymi).
c. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień, wartość Pakietu Złotówek jest uznana za
przydzieloną, pod rygorem nieważności, jeżeli zawarta Umowa precyzyjnie tą
wartość określa.
3. Rozliczenie Pakietu Złotówek następuje na koniec Okresu Rozliczeniowego. Opłata za
połączenia wykonane oraz wysłane wiadomości tekstowe (SMS) w okresie rozliczeniowym
najpierw pobierana jest z przysługującego Pakietu Złotówek. Wartość wykorzystanego Pakietu
zostanie zaprezentowana na fakturze.

4. Pakiet Złotówek może być wykorzystany jedynie w Okresie Rozliczeniowym, na który został
przyznany. Niewykorzystana część Pakietu nie przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy.
5. Pakiet Minut można zamienić na Pakiet SMSów, gdzie wspólnym mianownikiem jest Pakiet
Złotówek oraz stawka jednostkowa. Jednostką w przypadku Pakietu Minut, jest jedna minuta
połączenia; jednostką w przypadku Pakietu SMSów jest jeden wysłany SMS.
6. Pakietu Złotówek nie można zamienić na inne środki wartości, w tym żądać wypłacenia jego
pieniężnej równowartości.
7. Dostawca może wstrzymać przydzielenie Pakietu Złotówek za dany Okres Rozliczeniowy, jeżeli:
a. Okres Rozliczeniowy nie był pełnym Okresem Rozliczeniowym (tj. trwał krócej niż
jeden miesiąc);
b. Abonent ma (lub miał w Okresie Rozliczeniowym) nierozliczoną/e fakturę/y,
z przekroczonym, co najmniej o 7 dni, terminem płatności;
c. Abonent zrezygnował z otrzymywania oryginałów faktur drogą elektroniczną (nie
dotyczy przypadków, w których dany Abonent osobiście odbiera/rze fakturę
w siedzibie Dostawcy lub złożył żądanie odpłatnego otrzymania/otrzymywania
duplikatu/ów faktur w formie papierowej tj. listem poleconym).
8. Należny Pakiet Złotówek, który nie został przydzielony, ze względu na zaistnienie przynajmniej
jednego z ww. punktów, nie podlega zwrotowi, ani wypłacie oraz nie przechodzi na kolejny
Okres Rozliczeniowy.
§3
1. Korzystanie z Pakietu Minut 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 oraz Prawo Telekomunikacyjne.

