
Promocja „0 złotych” za Przyłączenie

Promocja udostępnienie Routera za „0 złotych”

1. Promocja „0 złotych” za Przyłączenie (w tym Aktywacja) usługi Internet dla domu.                                                      
Każdy Nowy Abonent sieci Compasco podpisując Umowę z minimalnym okresem obowiązywania 24 miesięcy płatnych 
nie wnosi żadnej jednorazowej opłaty Przyłączeniowej.
2. Promocja udostępnienie Routera za „0 złotych”.                                                                                                                      
Dla Nowych Abonentów zawierających Umowę na czas określony 24 miesiace  proponujemy udostępnienie sprzętu tj. 
Routera „0 złotych” na cały czas trwania Umowy. Miesięczny koszt dzierżawy sprzętu wynosi od 6zł do 10 zł w 
zależności od modelu.Compasco zobowiązuje się również do bezpłatnego serisu na czas trwania dzierzawy.                      
W przypadku nie dotrzymania warunków Promocji tj. minimalnego okresu trwania Umowy Abonent będzie 
zobowiązany do zapłaty za użytkowanie sprzętu w okresie trwania Umowy według stawki podanej w Regulaminie  oraz 
kwoty proporcjonalnej do wielkości otrzymanej Promocji w opłacie za aktywację. Dzierżawiony od Operatora sprzęt 
Abonent jest zobowiązany zwrócić w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy lub po upływie tego czasu zapłacić za 
niego cenę podaną w Cenniku opłat Operatora. 
3. Promocja udostępnienie Routera za „0 złotych” dla obecnych Abonentów sieci Compasco. 
Z Promocji tej skorzystać mogą obecni Abonenci Compasco, którzy nie posiadają Routera bezprzewodowego lub chcą 
wymienić na nowy. Proponowana Promocja polega na udostępnieniu za „0 złotych” sprzętu w przypadku przedłużenia 
Umowy na korzystanie z sieci Compasco  na czas określony 24 miesiące. Miesięczny koszt dzierżawy sprzętu wynosi od 
6zł do 10 zł w zależności od modelu. Compasco zobowiązuje się również do bezpłatnego serisu na czas trwania 
dzierzawy.
Warunkiem skorzystania z tej Promocji jest obowiązek w okresie trawnia umowy wnoszenia opłat zgodnie z Cennikiem 
i Regulaminem Promocji. W przypadku nie dotrzymania warunków Promocji tj. minimalnego okresu trwania Umowy  
Abonent będzie zobowiązany do zapłaty za użytkowanie sprzętu w okresie trwania Umowy według stawki podanej w 
Cenniku Opłat compasco. Dzierżawiony od Operatora sprzęt Abonent jest zobowiązany zwrócićw terminie 7 dni od 
dnia rozwiązania Umowy lub po upływie tego czasu zapłacić za niego cenę podaną w Cenniku opłat Operatora. 

Pod pojęciem Router należy rozumieć Urządzenie - punkt dostępowy w technologii 2,4Ghz a także inne podobnej klasy 
Routery oferowane przez Operatora i przedstawione w Cenniku Promocji.

Postanowienia końcowe 
Niniejszy Regulamin sporządzono na podstawie obowiązującego Regulaminu Compasco świadczenia usług 
telekomunikacyjnych. 
Niniejszy Regulamin Promocji ma zastosowanie łącznie z w/w Regulaminem oraz obowiązującymi 
Cennikami Promocyjnymi, obowiązującymi w tym czasie i stanowi on ich integralną część. Regulamin obowiązuje od  
01.08.2016 r. 


