REGULAMIN PROMOCJI
"POLEĆ NAS"
§1
Definicje
Operator – NET-KOMP Krystian Kania, siedziba: 08-430 Żelechów, ul. Chłopickiego 20, NIP: 8262070709.
Promocja – kampania promocyjna prowadzona przez OPERATORA pod hasłem "POLEĆ NAS", na warunkach i w terminach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Klient polecający – Abonent w rozumieniu regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług przez NET-KOMP Krystian Kania.
Nowy klient – osoba fizyczna niebędąca Abonentem Operatora, która podpisze Umowę abonencką na zasadach niniejszej Promocji.

PROMOCJA trwa od dnia 01 września 2017 roku do odwołania.

§2
Czas trwania PROMOCJI

§3
Udział w PROMOCJI
1. Z warunków Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu sieci na obszarach których, ze względów technicznych
możliwe jest korzystanie z usług, które w dniu przystąpienia do Promocji:
1.1. nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
1.2. są już Abonentami Operatora oraz Klienci, którzy w wyniku zawarcia Umowy abonenckiej w okresie niniejszej Promocji staną się Abonentami
korzystającymi z Usług Operatora.
1.3. przedłożą na ręce Operatora formularz, stanowiący załącznik do Umowy abonenckiej, opatrzony podpisem własnym Abonenta oraz osoby trzeciej,
która w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedłożenia formularza zawrze z Operatorem Umowę abonencką na Usługę z oferty Operatora zgodnie z
obowiązującymi promocjami lub Cennikiem ogólnym.
§4
Warunki Promocji
1. Jednorazowo miesięczna Opłata abonamentowa dla Klienta Polecającego i Nowego Klienta, w następnym pełnym okresie rozliczeniowym, następującym
po podpisaniu Umowy abonenckiej na warunkach niniejszego Regulaminu, zostanie obniżona do kwoty 1 złotych brutto.
§5
Postanowienia Końcowe
1. Treść Regulaminu Promocji znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.net-komp.eu
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji obowiązuje Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu obowiązywania Promocji określonego w §2.
5. Niniejszą Promocję można łączyć z innymi promocjami Operatora.
6. Każdy z Uczestników Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje warunki w nim zawarte.

Formularz Promocji "Poleć Nas"
Osoba polecająca (Abonent " NET-KOMP Krystian Kania ")
......................................................................

(nazwisko i imię)

......................................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że poleciłem/am usługi NET-KOMP Krystian Kania Pani/ Panu:
........................................................................

(nazwisko i imię)

........................................................................
(adres zamieszkania, tel.)

...................................................
ABONENT (data i czytelny podpis)

