
Regulamin    świadczenia    promocyjnej    usługi    telekomunikacyjnej     

Zamiana        w    ramach    „easyCALL” 

 
 

§    1    Postanowienia    ogólne 

1. Dla     celów     niniejszego     Regulaminu     przyjmuje     się     następujące     rozumienie     

wskazanych w  jego treści pojęć: 

a) Promocja – oferta skierowana do Użytkowników na zasadach  określonych w    

Regulaminie Promocji Zamiana, 

b) Regulamin – Regulamin świadczenia usługi telekomunikacyjnej „easyCALL”, 

c) Regulamin Promocji Zamiana – niniejszy    Regulamin. 

2. W    zakresie    nieuregulowanym    Regulaminem    Promocji    Zamiana stosuje się    

przepisy Regulaminu. 

§    2    Warunki    Promocji 

1. Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie przez Użytkownika Numeru w ramach    

oferty pre-paid easyCALL. 

2. Promocja nie dotyczy numerów przeniesionych do easyCALL od innych operatorów. 

3. Operator    zobowiązuje    się,    że    Użytkownik    za    każde    3    minuty    połączeń    

wykonanych   spoza     sieci     Operatora  otrzyma     w     formie     bezpłatnego     

Doładowania     równowartość     1     minuty     na     wykonywanie     Usługi     Połączenia    

do polskich     sieci     stacjonarnych,     a     także     polskich     sieci     komórkowych,    

 których operatorami są     Polkomtel     sp.     z o.o.,     Polska     Telefonia     Cyfrowa     S.A. 

oraz Polska Telefonia    Komórkowa    Centertel    Sp.    z    o.o. 

4. Doładowanie,    o    którym    jest    mowa    w    ust.    2    powyżej: 

a) zostanie    określona    zgodnie    z    obowiązującym    Cennikiem, 

b) ważne    jest    przez    okres    60 dni od daty Doładowania. 

c) nie podlega wymianie na  jakiekolwiek ekwiwalenty pieniężne. 

§    3 Postanowienia    końcowe 

1. Regulamin     Promocji     Zamiana jest     udostępniony     Użytkownikom nieodpłatnie    

 za  pośrednictwem     strony     internetowej www.easycall.pl w     sposób,     który    

 umożliwia    jego     pobranie,     utrwalenie,     wydrukowanie     oraz     skopiowanie    

 techniką     cyfrową     na    dowolnych    nośnikach    pamięci    elektronicznej. 

2. Operator    zastrzega    sobie    prawo    dokonywania    zmian    całości    lub    części    

postanowień    Regulaminu     Promocji     Zamiana w     każdym     czasie,     bez    

 konieczności     uzasadnienia    wprowadzanych    zmian. 

3. Operator    poinformuje    Użytkowników    o    zmianach    Regulaminu    Promocji    

Zamiana na    swojej     stronie     internetowej     www.easycall.pl, najpóźniej     na    

 miesiąc     przed     jego    wejściem     w     życie,     jednocześnie     podając     informację    

 o     prawie     Użytkownika     do    wypowiedzenia    Umowy    w    przypadku    braku    

akceptacji    zmian    Regulaminu Promocji    Zamiana. 

4. Udział    w    Promocji    jest    jednoznaczny    z    akceptacją    Regulaminu    Promocji    

Zamiana. 

§    4 Wejście    w    życie 

Regulamin    wchodzi    w    życie    w    dniu    12.   grudnia    2012 roku i    obowiązuje    do    

czasu    podania    przez     Operatora     na     stronie     internetowej     www.easycall.pl 

informacji     o     zakończeniu promocji. 


