REGULAMIN PROMOCJI „Polecaj i zyskaj”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „Polecaj i zyskaj”,
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. Uczestnikami promocji mogą być aktualni oraz nowi Abonenci NETMARK korzystający z usług na podstawie umowy zawartej z operatorem, nie
zalegający z płatnościami za żadną z usług, będący Konsumentem.
2. Aktualny Abonent, który poleci Nowego Klienta, jest uprawniony
do otrzymania rabatu z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej, jeżeli
Nowy Klient polecony zawrze z operatorem NET-MARK umow ę
na świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci Internet.
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podanie podczas podpisania
umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet przez Nowego Klienta
danych Abonenta polecającego. Informacja o Abonencie polecającym
zapisana zostanie na protokole instalacyjnym, będącym załącznikiem
do Umowy.
4. Rabat dla Abonenta polecającego polega na obniżeniu miesięcznej opłaty
abonamentowej do 1zł brufo z VAT. Rabatowaniu podlega pierwszy Okres

Rozliczeniowy następujący po Okresie Rozliczeniowym, w którym Nowy
Klient polecony podpisał umowę z operatorem NET-MARK.
5. Nowy Klient, to Użytkownik który nie korzystał z usług NET-MARK przez
ostatnie 12 miesięcy, będący Konsumentem.
§ 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.

