Regulamin promocji
„Darmowy pakiet usług na rok – Nowe Kowale I ”
1.

Niniejszy regulamin promocji dotyczy promocji pt. „Darmowy pakiet usług na rok –
Nowe Kowale I” („oferta promocyjna”) oferowanej przez Przedsiębiorstwo BudowlanoMontażowe i Rusztowaniowe Budros sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul.
Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk („Deweloper”) we współpracy z Orange Polska S.A.
(„Operator”).

2.

Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 25.07.2018 roku do wyczerpania pakietów
promocyjnych lub do daty ogłoszenia o zakończeniu promocji.

3.

Z oferty promocyjnej może skorzystać pierwsze 7 osób („Nabywcy”), które:
a) w trakcie trwania oferty promocyjnej podpiszą z Deweloperem umowę
deweloperską w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, której przedmiot
dotyczyć będzie nabycia lokalu mieszkalnego w inwestycji Dewelopera „Nowe
Kowale” zlokalizowanej w Kowalach, przy ul. Heliosa 20,
b) przy zawieraniu umowy wypełnią oświadczenie dla Operatora, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu promocji.
W razie zawarcia z Deweloperem danej umowy deweloperskiej przez więcej niż jedną
osobę, danym nabywcą przysługuje łącznie jeden pakiet promocyjny.

4.

W przypadku spełnienia wymogów określonych w punkcie 3 w ramach uzyskanego
pakietu promocyjnego Nabywca nabywa możliwość skorzystania z 12-miesięcznego
bezpłatnego abonamentu („okres promocyjny”) na opisane w punkcie 10 usługi
Operatora („usługi promocyjne”). Podmiotem świadczącym usługi promocyjne jest
Operator.

5.

Warunkiem skorzystania z usług promocyjnych, w przypadku spełnienia wymogów
określonych w punkcie 3, jest zawarcie stosownej umowy z Operatorem. Umowy na
usługi objęte promocją zawierane będą w czasie ustalonym pomiędzy Nabywcą a
Operatorem przy zastrzeżeniu, że prawo do skorzystania z promocji wygasa w razie nie
zawarcia przez Nabywcę takiej umowy z Operatorem najpóźniej do dnia w którym
upływa 90 dni od momentu odbioru lokalu mieszkalnego o którym mowa w punkcie 3
lit. a.

6.

Termin montażu i odbioru instalacji usług promocyjnych jest uzgadniany bezpośrednio
pomiędzy Nabywcą a Operatorem.

7.

Bieg 12-miesięcznego okresu promocyjnego na usługi promocyjne rozpoczyna się z
dniem uruchomienia usług promocyjnych przez Operatora. W przypadku braku chęci
kontynuowania współpracy z Operatorem po upływie okresu promocyjnego, Nabywca
musi miesiąc przed końcem 12-miesięcznego okresu promocyjnego złożyć stosowne

oświadczenie Operatorowi. W przeciwnym wypadku umowa zawarta z Operatorem
zostanie przedłużana o kolejne miesiące do momentu złożenia wypowiedzenia umowy
lub przedłużenia umowy na czas określony. Po upływie 12-miesięcznego okresu
promocyjnego jakiekolwiek usługi świadczone przez Operatora na rzecz Nabywcy
opłacane są przez Nabywcę.
8.

Przy zawieraniu umowy z Operatorem Nabywca jako użytkownik końcowy będzie mógł
rozszerzyć zakres umowy, przy czym wszelkie zamówione dodatkowe usługi od
Operatora, przekraczające zakres usług promocyjnych opłaca Nabywca.

9.

Działania zmierzające do zawarcia umowy podejmowane będą przez dedykowanego
opiekuna Operatora na podstawie danych klienta zamieszczonych w oświadczeniu, o
którym mowa w punkcie 3 lit. b. Deweloper przekazuje wypełnione oświadczenie
Operatorowi.

10.

W ramach usług promocyjnych, przy spełnieniu wymogów i warunków określonych w
niniejszym Regulaminie promocji, Nabywca otrzyma na okres promocyjny:
a) Internet światłowodowy 100 Mb/s wraz z:
nieograniczonym dostępem do internetu bez limitu pobierania danych, e-mail,
www - dostęp do internetowych usług hostingowych, bezpłatny dostęp do sieci
„Darmowe Orange WiFi”, dostęp do sieci HotSpot Orange, pomoc techniczna
dostępna 24 godz. pod numerem 801 505 505, bezpieczny dostęp do internetu Certyfikat Bezpieczeństwa UKE, modem FunBox 3.0 (bezpłatna dzierżawa na
okres umowy lojalnościowej), bezpłatną instalacją przez wykwalifikowanego
technika brak opłaty za utrzymanie łącza.
b) Telewizję z pakietem Optymalnym (Nowa telewizja Orange) w
technologii kablowej (IPTV)
TV pakiet Optymalny 97 kanałów w tym 36 HD, dekoder z możliwością
nagrywania filmów i programów (jeden dysk twardy PVR), wideo na życzenie dostęp do wypożyczalni z ok. 500 filmami, możliwość korzystania z opcji
Multiroom w cenie 10 zł brutto miesięcznie, możliwość korzystania z Orange TV
GO - dostęp do ok 100 kanałów na żywo, programów TV na życzenie,
wypożyczalni filmów na komputerze, tablecie czy smartfonie, możliwość
rozszerzenia pakietów telewizyjnych o dokupienie dodatkowych pakietów:
Optymalny z HBO, Bogaty, Bogaty z HBO, Maksymalny
c) Telefon VoIP
Nieograniczona liczba połączeń miejscowych i strefowych, międzystrefowych oraz
do numerów 39x i międzynarodowych do sieci stacjonarnych i komórkowych
(Strefa I).
Szczegóły oferty obejmującej usługi promocyjne i objętych nią usług ustalane są
przez Operatora i dostępne są u dedykowanych opiekunów Operatora.

