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Regulamin promocji „W Unii Europejskiej jak w domu” 
obowiązującej od 01.01.2015 r. do 15.12.2015 r. 

(dalej zwany „Regulaminem” lub „Promocją”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625, której kapitał zakładowy 

2. 1.2015 r. do 15.12.2015  r.

WARUNKI PROMOCJI

§2

1.  W niniejszej Promocji może wziąć udział Abonent, który zawarł bądź zawrze do      15.12.2015 r
wszystkie w m Regulaminie.
2. Promocja dotyczy wyłącznie wykonywania połączeń głosowych w roamingu na numery abonentów sieci telekomunikacyjnych  we wszystkich krajach należących do kategorii „Strefa: Unia Europejska” określonych
w „Cenniku usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament (post-paid)” oraz odbierania połączeń głosowych we wszystkich wyżej wymienionych krajach.
3.  W ramach Promocji Abonent, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie mógł wykonywać połączenia głosowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, w promocyjnej cenie: 
-  0,29 zł brutto za minutę połączenia wychodzącego oraz,
-  0,25 zł brutto za minutę połączenia odebranego. 
Opłaty są naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych z zastrzeżeniem, że w przypadku połączenia wykonywanego minimalna długość pierwszego impulsu wynosi 30 sekund. 

4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych  niniejszym Regulaminie, promocyjna cena, a ust. 3 powyżej będzie obowiązywała Abonenta do chwili rozwiązania lub wygaśnię-
cia umow wiadczenie usług e pisemnej (post-paid), tórej mowa ust. 1 powyżej.
5. 
6. 
F
7. 

8. 
9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§3

1.  1.2015  r.
2. 
3. 
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.fmgroupmobile.pl.
5. 

Nr 16 poz. 93, ze zm.).
6. 
Nr 54,poz. 535, ze zm.).




