Regulamin Promocji „ZAPROŚ SĄSIADA”
(obowiazuje od dnia 01.10.2013r do odwołania )
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin okresla zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji pt. „Zaproś Sąsiada” organizowanej
przez Organizatora, zwanej dalej Promocją
1.2 Organizatorem Promocji „ZAPROŚ SĄSIADA” jest firma WSK 2 z siedziba przy ul. Warszawskiej 42, 98-400
Wieruszów, zwana dalej Organizatorem lub Dostawca.
1.3 Promocja polega na polecaniu innym osobom oferty Organizatora odnośnie usług dostępu do Internetu i
skierowana jest do wszystkich Abonentów Organizatora oraz do Klientów.
1.4 Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
zawarła z Organizatorem Umowę Abonencką na świadczenie usług dostępu do Internetu
1.5 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
zamierza zawrzeć z Organizatorem Umowę Abonencką na świadczenie usług dostępu do Internetu.
2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
2.1 W ramach Promocji Organizator oferuje Uczestnikom Promocji rabat polegający na:
- obniżeniu Poleconemu pierwszej opłaty abonamentowej do kwoty 1 zł , oraz
- jednorazowej obniżce Polecającemu opłaty abonamentowej do kwoty 1 zł za każdego Nowego Klienta. Jeżeli w
danym miesiącu Abonent poleci więcej osób niż jedna rabat przechodzi na miesiąc następny. Zatem jeśli Abonent
poleci 12 osób będzie miał przez cały rok dostęp do Internetu w promocyjnej cenie 12zł!.
2.2 Warunkiem przyznania Uczestnikowi Promocji korzyści określonych w pkt. 2.1 niniejszego Regulaminu jest
zawarcie przez Nowego Klienta z Organizatorem Promocji Umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internetu.
2.3 Uczestnik promocji musi wypełnić kupon podając swoje dane (imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania) i wskazać osobę polecaną (Nowego Klienta). Kupon należy przekazać Operatorowi najpóźniejw dniu
podpisywania umowy o bezpośredni dostęp do sieci Internet.
2.4 W Promocji mogą wziąć udział Abonenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają podpisaną z Operatorem Umowę o bezpośredni dostęp do sieci Internet
b) nie zalegają względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed upływem terminu jej obowiązywania bez
podania przyczyny.
3.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Dostępu do Sieci Internet przez Organizatora oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.3 Wszelkie kwoty podane w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto
3.4 Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora – www..wsk2.pl
3.5 Regulamin stanowi integralną część Umowy Promocyjnej
3.6 Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym regulaminie
3.7 Promocja trwa od 01.10.2013 r. do odwołania

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam sie z regulaminem promocji i akceptuje go

Pieczęć WSK 2/ Data

Czytelny podpis Polecającego/ Data

Czytelny podpis Polecanego/ Data

Kupon w promocji „ZAPROŚ SĄSIADA”
Osoba polecająca (Użytkownik)

Osoba polecana (Nowy Abonent)

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres

Adres

Telefon

Telefon

