Regulamin Promocji Uczelnie
I.

Organizator

Promocja Uczelnie („Promocja”) organizowana jest przez NEXT Mobile Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 31, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696335, NIP: 5213795782, REGON:
368360006, kapitał zakładowy w wysokości: 40.000,- złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 12207,
będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego („NEXT Mobile” lub
„Organizator”).
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
Promocja skierowana jest do studentów uczelni wyższych posiadających ważną legitymację studencką, którzy w
okresie obowiązywania Promocji zawrą z NEXT Mobile umowę/y o świadczenie usług telekomunikacyjnych
(„Umowa”) na czas określony lub czas nieokreślony, stając się Abonentami.
III. Warunki Promocji

1. Abonent, który w okresie obowiązywania Promocji zawrze Umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem
Promocji, uzyskuje upustu w wysokości 20% opłat na usługi telekomunikacyjne, naliczanych zgodnie z
Cennikiem Oferty Mobile, z których w okresie rozliczeniowym skorzystał wskazany na rachunku
telekomunikacyjnym.

2. W przypadku przedłużenia czasu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony na warunkach
niniejszego Regulaminu Promocji na czas nieokreślony, Abonent zachowuje wszelkie uprawnienia do
korzystania z warunków określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
IV.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie Promocji mają
znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cenniku Oferty Mobile.

2. Odwołanie niniejszej Promocji nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług na rzecz Abonentów, z którymi
zostały zawarte Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji mają zastosowanie postanowienia
Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennika Oferty Mobile oraz odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa Telekomunikacyjnego.

4. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.nextmobile.pl.
5. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2021 roku aż do odwołania.

