REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS”
1.
Organizatorem Promocji „POLEĆ NAS” jest IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000239000, NIP: 5262879935, REGON:
1402190684, zwaną dalej: Dostawcą - Dostawca świadczy usługi dostępu do Internetu objęte Promocją na warunkach określonych w
niniejszym dokumencie zwanym dalej: „Regulaminem Promocji”.
2.
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z Promocji o nazwie „POLEĆ NAS”, zwanej dalej
Promocją.
2. Użyte w dalszej części Regulaminu Promocji terminy oznaczają:
Czas Trwania Promocji – okres czasu od daty rozpoczęcia Promocji do jej zakończenia, w którym Abonent Sieci Dostawcy może
skorzystać z oferty określonej w niniejszym Regulaminie Promocji;
Umowa – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci zawarta pomiędzy Dostawcą a Abonentem;
Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę o
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Dostawcą.
Nowy Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyniku polecenia
przez Abonenta zawrze Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Dostawcą.
3.
1. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2015r do odwołania i ma charakter lokalny.
2. Informacja o odwołaniu Promocji podana będzie na stronie internetowej www.navu.pl.
3. Dostawca może zakończyć Promocję bez podania przyczyny.
4. Odwołanie Promocji pozostaje bez wpływu na uprzednio pozyskane prawo do obniżenia opłaty abonamentowej na warunkach
Promocji.
4.
Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji.
1. Promocja jest skierowana do wszystkich Abonentów Sieci Dostawcy, którzy nie zalegają względem Dostawcy z płatnościami z
jakiegokolwiek tytułu.
2. Abonent otrzyma miesięczny abonament promocyjny jeżeli z jego polecenia Dostawca podpisze umowę z Nowym Klientem.
3. Abonament promocyjny za dostęp do usług internetu wynosi 1 zł / 1 miesiąc- zwany dalej Promocją.
4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wypełnienie przez Abonenta Polecającego KUPONU PROMOCYJNEGO „POLEĆ NAS” i
przekazanie go Nowemu Klientowi, który zobowiązany jest przekazać kupon Dostawcy podczas podpisywania Umowy.
5. Abonament Promocyjny dla Abonenta polecającego obejmuje najbliższy okres rozliczeniowy miesiąca, następujący po podpisaniu
umowy przez Nowego Klienta.
6. W przypadku polecenia przez Abonenta więcej niż jednego Nowego Klienta liczba abonamentów promocyjnych będzie odpowiadała
liczbie poleconych Nowych Klientów.
7. W przypadku gdy Abonent posiada zawartą więcej niż jedną umowę z Dostawcą, abonament promocyjny zostanie przydzielony za
usługę dostępu do Internetu.
8. W okresie rozliczeniowym w którym został przyznany abonament promocyjny Abonent nie może zmienić wybranego planu
taryfowego na wyższy.
5.
Postanowienia końcowe.
1. Promocja „POLEĆ NAS” może łączyć się z innymi promocjami, o ile ich odrębne regulaminy nie stanowią inaczej.
2. Każdy Abonent przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci oraz Cenniku Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, o ile niniejszy Regulamin nie
stanowi inaczej.
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