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Regulamin korzystania z Voucherów
wydawanych przez Operatora
WDM COMPUTERS Maria Jarosławska z siedzibą w Mielcu
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Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wykorzystania Vouchera potwierdzającego
uprawnienie jego posiadacza do pokrycia ceny / obniżenia ceny za usługi w sieci WDM wskazane
w treści Vouchera wystawionego przez WDM COMPUTERS Maria Jarosławska z siedzibą w Mielcu przy
ul. Wolności 1, będącą właścicielem sieci WDM zwana w dalszej części „Operatorem” w kwocie w nim
określonej oraz we wskazanym terminie.
Zasady zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do Voucherów wydawanych przez Operatora
o ile na podstawie wyraźnego pisemnego porozumienia, Operator nie uzgodni z podmiotem / osobą
otrzymującym Voucher zasad odmiennych.
Przez usługi rozumie się usługi: WDMnet, WDMtv, WDMtel, świadczone przez Operatora w sieci WDM.
Voucher może wykorzystać osoba chcąca skorzystać z usług sieci WDM, mieszkająca w zasięgu sieci
po wykonaniu instalacji przez Operatora. Wykonanie instalacji może się wiązać z dodatkowymi kosztami.
Szczegółowych informacji o ich wysokości udzielają Biura Obsługi Abonenta Operatora.
Obszar na jakim może zostać zrealizowany Voucher obejmuje “Przyjazne osiedle” przy ul. Wojsławskiej
w Mielcu, w którym możliwy jest dostęp do sieci WDM realizowany w technologii GPON.
Voucher obejmuje pakiety WDMnet, WDMtv, WDMtel, zwane dalej „Usługami”.
Voucher obejmuje opłaty za usługi oraz opłaty aktywacyjne usług.
Voucher upoważnia do jednorazowej zniżki o wartości podanej na Voucherze, naliczanej w chwili
aktywacji usług po uprzednim podpisaniu umowy z Operatorem na wybrane usługi.
Data ważności Vouchera to ostatni dzień miesiąca i roku wskazany na Voucherze.
Voucher może być wykorzystany wyłącznie do daty ważności podanej na Voucherze.
W przypadku niewykorzystania Vouchera do daty ważności podanej na Voucherze, traci on ważność.
Przy zakupie usług o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Abonent dopłaca różnicę.
Przy zakupie usług o wartości niższej niż wartość Vouchera, Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu
niewykorzystanej wartości Vouchera.
Kwota określona w Voucherze jest wartością brutto.
W przypadku rezygnacji z usług Abonent nie otrzymuje zwrotu gotówki ani nowego Vouchera.
Voucher nie może być wymieniony na gotówkę.
Voucherów nie można łączyć.
Voucher przeznaczony jest do jednokrotnego wykorzystania.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Regulaminu, akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu
oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.
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Regulamin korzystania z voucherów wydawanych przez Operatora
WDM COMPUTERS Maria Jarosławska z siedzibą w Mielcu.

