Regulamin promocji "Wave Wrzesień"
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin promocji “Wave Wrzesień” (dalej: “Regulamin”) określa zasady udziału, które
2.
3.

4.

5.
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należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust, 4 (dalej “Promocja”).
Organizatorem promocji jest Wave Tomasz Gruca z siedzibą w Gdyni, przy ul. Izydy 13, NIP
9581476759, (dalej “Organizator”).
Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszystkie dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach
określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wave
Tomasz Gruca, dostępnych na stronie https://wave.com.pl.
Nagrodą w Promocji jest bonifikata w wysokości 10% opłaty abonamentowej za usługę
dostępu do Internetu (dalej “Usługa”), przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni
warunki Promocji, o których mowa w §2 i §3 Regulaminu.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię w ramach Promocji.
Promocja rozpoczyna się 2019-09-05 o g. 00:00, a kończy się 2019-09-30, o g. 23:59.
Promocja obowiązuje w zasięgu działania sieci telekomunikacyjnej organizatora.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział dowolna osoba fizyczna, który łącznie spełnia następujące
warunki:
a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. w okresie trwania Promocji nie była związana umową o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Organizatorem, ani podmiotami powiązanymi,
c. zamówi od Organizatora Usługę w okresie trwania Promocji w sposób określony w
ust. 3.
2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która w okresie trwania Promocji korzysta z
jakichkolwiek usług Organizatora lub usług świadczonych przez podmioty powiązane
Organizatora.
3. Zamówienie Usługi musi nastąpić w formie:
a. telefonicznej - pod numerem infolinii Organizatora 555 00 55 00,
b. elektronicznej - pod adresem mailowym info@wave.com.pl,
c. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://wave.com.pl/kontakt/,
d. osobiście w biurze obsługi klienta w Gdyni, przy ul. Amona 2.
Przy zamówieniu usługi należy podać hasło promocyjne “Wave Wrzesień”.

§ 3. Zasady przyznawania bonifikaty
1. Uczestnik uzyska prawo do bonifikaty, jeśl spełni łącznie warunki:
a. zamówi od Organizatora Usługę w okresie trwania Promocji określonym w §1 ust. 6.
Zawarcie umowy o świadczenie usług musi nastąpić do dnia 2019-09-30.
b. zamówienie Usługi musi zostać zrealizowane zgodnie z §2 ust. 3 z bezwzględnym
zastrzeżeniem podania hasła promocyjnego “Wave Wrzesień”.
2. Bonifikata zostaje przyznana Uczestnikowi na cały czas trwania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.

3. Bonifikata wynosi 10% standardowej ceny abonamentowej za Usługę. Cennik usług
Organizatora jest dostępny na stronie internetowej https://wave.com.pl.
4. Bonifikata nie obejmuje usług biznesowych, wycenianych indywidualnie, usług telewizji
światłowodowej, telewizji satelitarnej i telefonii stacjonarnej.
5. Bonifikata jest przyznawana na jedną Usługę zamawianą przez Uczestnika.
6. W przypadku zamówienia większej ilości Usług, Uczestnik ma prawo wyboru Usługi objętej
bonifikatą.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i realizowana na podstawie
osobnego regulaminu. Promocje polegające na uzyskiwaniu bonifikat przez Uczestników nie
łączą się, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się obowiązujące
przepisy prawa.

