
 
 
 
 

REGULAMIN PROMOCJI „Opłacaj i bądź do przodu” 
 

§ 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Opłacaj i bądź 
do przodu”, zwanej dalej „Promocją”. 
2. Organizatorem Promocji jest operator telekomunikacyjny NET-MARK 
Technologie IT  Marek Kujawa z siedzibą w Cekcynie, ul. Główna 1, NIP 
561-103-65-67, RPT nr 9785 zwany dalej „NET-MARK”. 
3. Promocja trwa od 10 czerwca 2020 r. do odwołania. 

 
§ 2. 

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI  

1. Przedmiotem Promocji jest ulga w wysokości jednej opłaty miesięcznej 
przy opłaceniu abonamentu internetowego za rok z góry (tj. 8 % zniżki) 
lub ulga w wysokości trzech opłat miesięcznych przy opłaceniu abonamentu 
internetowego za 2 lata z góry (tj. 12,5 % zniżki). 
2. Uczestnikami promocji mogą być aktualni oraz nowi Abonenci NET-
MARK korzystający z usług na podstawie umowy zawartej z operatorem, 
nie zalegający z płatnościami za żadną z usług i mający uregulowane bieżące 
należności oraz będący Konsumentami. 
4. W przypadku, gdy Abonent chciałby zmienić taryfę, może to zrobić, 
ale tylko zmieniając ją na wyższą. W tej sytuacji Abonent zobowiązuje się, 
że do końca trwania umowy będzie dokonywał dopłaty w wysokości różnicy 
między taryfą aktualną, a taryfą wyższą. 



§ 3.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych 
w niniejszym regulaminie. 
2. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych 
na potrzeby promocji jest NET-MARK. Dane te będą przetwarzane wyłącznie 
na potrzeby niniejszej Promocji. Uczestnik promocji ma prawo dostępu 
do treści i swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Promocji. 
3. NET-MARK może dokonać zmiany niniejszego regulaminu oraz może 
przerwać Promocję w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana 
regulaminu lub przerwanie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych 
przez uczestników na podstawie regulaminu. 
4. Promocja jest ograniczona terytorialnie. 
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami NET-MARK. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 r.


