
PROMAX: Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Wolności 19, NIP 622-010-61-52, REGON 

250502363, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000087709, tel./fax: 62 735 31 11, e-mail: biuro@promax.media.pl.  

Regulamin sprzedaży aparatów telefonicznych Gigaset A220 
 
§1 [Postanowienia ogólne] 

1.  Niniejszy Regulamin  sprzedaży aparatów telefonicznych Gigaset A220 (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady sprzedaży aparatów telefonicznych Gigaset 

A220 (zwanych dalej Aparatami telefonicznymi) przez Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-

400) przy ul. Wolności 19, NIP 622-010-61-52, REGON 250502363, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 87709 oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 316, adres poczty 

elektronicznej biuro@promax.media.pl,  (zwanej dalej PROMAX). 

2. PROMAX oświadcza, że na warunkach innych niż promocyjne wystawia w miejscu sprzedaży na widok publiczny Aparaty telefoniczne z oznaczeniem ceny 92,90 zł 

brutto (cena zawiera podatek VAT). Nabywcami na warunkach innych niż promocyjne mogą być tylko osoby będące Abonentami usługi telefonii stacjonarnej 

świadczonej przez PROMAX (zwane dalej Abonentami). 

§2 [Warunki sprzedaży] 

1.  PROMAX oferuje sprzedaż nowych Aparatów telefonicznych marki model Gigaset A220, którego szczegółową specyfikację techniczną  wraz z niezbędnymi 

dokumentami (w tym instrukcją) udostępnianymi przez producenta, PROMAX udostępnia Abonentowi do wglądu przed zawarciem Umowy i wydaje po zawarciu Umowy 

wraz z Aparatem telefonicznym. 

2.  PROMAX oferuje promocyjne warunki sprzedaży Aparatów telefonicznych, z których  skorzystać mogą wyłącznie  Konsumenci, którzy nie posiadają żadnych zaległości 

finansowych względem PROMAX i którzy spełniają warunki określone w § 3. 

3. Każdy nabywca uprawniony jest do zakupu maksymalnie jednego Aparatu telefonicznego na warunkach promocyjnych.  

4.  Możliwość nabycia Aparatów telefonicznych może być uzależniona od indywidualnego stanu magazynowego poszczególnych Biur Obsługi Abonenta (tj. lokali PROMAX 

przeznaczonych do obsługiwania Abonentów i oznaczonych zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej). 

5. Opłata za Aparat telefoniczny jest uiszczana na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej wystawienia. Aparat telefoniczny zostaje wydany Abonentowi w Biurze 

Obsługi Abonenta lub przez uprawnionego przedstawiciela Operatora w dniu nabycia. 

§3[Cennik promocji] 

PROMAX oferuje promocyjne warunki sprzedaży Aparatów telefonicznych osobom, które jednocześnie z zakupem Aparatu telefonicznego zamówią świadczenie Usług 

w jednym z niżej wskazanych pakietów:  
 

Usługa Cena Aparatu telefonicznego Kwota upustu 

 Dowolny pakiet telefonii stacjonarnej w promocji na 23 lub 24 miesiące. 50,00 zł 42,90 zł 

Podane ceny są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). 

§4 [Pozostałe] 

1 Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących obowiązków sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, PROMAX nie 

świadczy dodatkowych usług posprzedażnych względem Aparatów telefonicznych. Szczegółowe warunki gwarancji jakości Aparatów telefonicznych określa dokument 

gwarancyjny wystawiony przez ich producenta. PROMAX podejmie się pośrednictwa w przekazaniu producentowi Aparatu telefonicznego w celu skorzystania 

z warunków gwarancyjnych przez Abonenta. PROMAX nie zapewnia aparatu zastępczego na czas realizacji obowiązków gwarancyjnych. 

2.  W przypadku zmiany wybranego Pakietu, opisanego w §3, na niższy lub rezygnacji z korzystania z Usług w tym Pakiecie, przed upływem okresu obowiązywania Umowy 

na świadczenie Usług w tym Pakiecie, wskazanego w odpowiednim Regulaminie promocji (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych), Abonent 

zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty w wysokości pełnej kwoty udzielonego upustu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres 

od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Zapis dotyczy rozwiązania Umowy zarówno przez Abonenta, jak i przez Operatora, z winy Abonenta.  

3.   Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, Konsument, który zawarł z PROMAX 

Umowę, przedmiotem której jest sprzedaż Aparatu telefonicznego na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa PROMAX  może w terminie 14 dni od dnia, w którym 

wszedł w posiadanie Aparatu telefonicznego lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Abonenta weszła w posiadanie Aparatu telefonicznego 

odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu. Umowa uważana będzie za niezawartą. 

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim PROMAX przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Jeżeli Konsument nie został poinformowany 

przez PROMAX o prawie odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli 

Konsument został poinformowany przez PROMAX o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin 

do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.  

4.   PROMAX zobowiązany jest dostarczyć Aparat telefoniczny bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Aparatu telefonicznego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, w tym w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego. PROMAX informuje, że odpowiada wobec Abonenta za jakość świadczenia 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. 

§5 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie Abonentów nabywających aparat telefoniczny Gigaset A220 od dnia 5 listopada 2020 roku włącznie, do odwołania. PROMAX 

zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, przy czym nie narusza to praw nabytych na jego podstawie przed 

momentem odwołania.  

2.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

3.  W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu 

oraz telefonii stacjonarnej. W szczególności dotyczy to odpowiedniego stosowania zapisów dotyczących procedury reklamacyjnej stosowanej przez PROMAX, przy czym: 

reklamacja może być złożona do upływu terminów przedawnienia roszczeń Abonenta, w tym roszczeń kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy wskazanych w art. 

556-576 Kodeksu cywilnego i powinna określać żądanie Abonenta związane z reklamacją, a jeżeli kupujący, będący Konsumentem, zażądał wymiany Aparatu 

telefonicznego lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a PROMAX nie ustosunkował się do tego 

żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  

4.  Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu 

cywilnoprawnego między Konsumentem a PROMAX. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona 

interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a PROMAX wynikłe z Umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta 

lub PROMAX rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.  

4.  Z zastrzeżeniem postanowień Umowy przewidujących dokonanie czynności prawnej w formie szczególnej PROMAX będzie porozumiewał się z Abonentem 

za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez niego w tym celu w Umowie abonenckiej i za pomocą środka umożliwiającego kontaktowanie się przy 

wykorzystaniu tych danych (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon lub sms, w zależności od zakresu zgód udzielonych PROMAX przez Abonenta). Abonent 

może kontaktować się z PROMAX w analogiczny sposób za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych powyżej, jak również osobiście w Biurze Obsługi 

Abonenta. 
 

Minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych: ………………….…… 

 

 
-----------------------------------------         ----------------------------------------         -------------------------------        ---------------------------------- 
          Imię i nazwisko Nabywcy (czytelnie)                   numer Umowy abonenckiej / nr Abonenta  / miejscowość                numer ewidencyjny aparatu                            imię i nazwisko Przedstawiciela PROMAX (czytelnie) 

mailto:biuro@promax.media.pl

