
Regulamin promocji „Zaproś Sąsiada V”

§ 1
Definicje

1. Organizator Promocji – Connecta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hercena 3/5 we Wrocławiu, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,  
Wydział VI Gospodarczy pod numerem 0000262792

2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Zaproś Sąsiada”, 
na  warunkach  i  w  terminach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie,  uprawniająca  dotychczasowych 
klientów  Organizatora  Promocji  do  upustów  pod  warunkiem  polecenia  usług  Organizatora  nowym 
klientom.

3. Abonent – klient Organizatora Promocji, który na dzień przystąpienia do promocji jest związany umową 
abonencką i nie zalega z opłatami na rzecz Organizatora Promocji z jakiegokolwiek tytułu.

4. Nowy Abonent – Abonent, który podpisał  Umowę z Organizatorem Promocji  w ramach promocji  i  na  
warunkach określonych niniejszym regulaminem za sprawą polecenia przez dotychczasowego Abonenta.

5. Umowa - Umowa o Świadczenie Usług telekomunikacyjnych przez Organizatora Promocji

§ 2
Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 1 maja 2014 roku do odwołania.

§ 3
Warunki wstępne udziału w Promocji

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do 
Promocji spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie oraz:
a) są w dniu przystąpienia do Promocji abonentami Organizatora Promocji w zakresie usług dostępu do 

Internetu
b) nie zalegają względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
c) przekonają co najmniej jedną osobę do podpisania umowy z Organizatorem Promocji.

§ 4
Warunki Promocji

1. Abonenci, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji otrzymują na mocy niniejszego Regulaminu 
Promocji przez dwa miesiące rabat obniżający abonament za dostęp do Internetu do wysokości 1 zł brutto 
i abonament za usługę publiczny adres IP do wysokości 1 zł brutto. Rabat będzie udzielony od kwoty 
abonamentu, jaki będzie miał uiścić Abonent z tytułu świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy.

2. Abonent w celu uzyskania rabatu winien przekonać Nowego Abonenta do podpisania z Organizatorem 
Promocji Umowy Abonenckiej w zakresie usługi dostępu do internetu i poinformować go, że w trakcie 
podpisywania  Umowy zobowiązany  jest  podać  jego  nazwisko  i  adres,  jako  dane  osoby  dzięki  której 
wybrała usługi Organizatora Promocji.

3. Warunkiem przyznania profitów określonych w ust. 1 niniejszego Regulaminu jest zawarcie przez Nowego 
Abonenta  z  Organizatorem  Promocji  Umowy  Abonenckiej  i  nierozwiązanie  jej  przez  minimum  dwa 
miesiące.

4. Profity nie zostają przyznane, jeśli w lokalu Nowego Abonenta były wcześniej przez Organizatora Promocji 
świadczone usługi dostępu do Internetu, niezależnie od czasu, jaki minął od zaprzestania świadczenia  
tych usług.

5. Organizator  Promocji  może  odmówić  zawarcia  Umowy  Abonenckiej  w  przypadku  braku  możliwości 
technicznych wykonania przyłącza. W takim przypadku uczestnikowi Promocji nie przysługuje rabat.

6. Przekonanie kolejnych osób do zawarcia Umowy Abonenckiej skutkuje udzieleniem rabatów zgodnych z 
ust. 1 w kolejnych miesiącach.

7. Od każdej z usług świadczonych Abonentowi w danym miesiącu może być udzielony najwyżej jeden rabat.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług przez 
Connecta Sp. z o.o. i obowiązuje tylko w czasie trwania Promocji. Po ustaniu zobowiązań uczestników 
Promocji,  o  których  mowa  w  §4  niniejszego  regulaminu,  uczestnicy  Promocji  będą  związani 
postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług oraz Umowy Abonenckiej.

2. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  maja  zastosowanie  odpowiednie 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Umowy oraz obowiązujące przepisy 
polskiego prawa.

3. Każdy  z  Uczestników  Promocji  poprzez  przystąpienie  do  Promocji  akceptuje  warunki  niniejszego 
regulaminu.


