Regulamin promocji „Okabluj sąsiada”

Ogólne Warunki Promocji:
1.
Organizatorem promocji pt. „Okabluj sąsiada ” jest operator telekomunikacyjny Interduo Ł.Bujek, J.Kłopotek, J.Sowa s. c. z siedzibą przy ul.
Lubelskiej 36B/40 w Lubartowie, zwany dalej Operatorem.
2.
Celem niniejszej promocji jest przyznanie przez Operatora jednorazowego podniesienia parametru transmisji usługi dostępu do Internetu,
o 100% wartości przepustowości (w kierunku do klienta) w przypadku łącz przewodowych oraz 1Mbps (w kierunku do klienta) w przypadku łącz
bezprzewodowych, klientowi polecającemu oraz polecanemu.

Szczegółowe Warunki Promocji:
1.
Promocja „Okabluj sąsiada” skierowana jest do obecnych i przyszłych abonentów Operatora.
2.
Promocja jest ważna od 01.11.2010 roku do odwołania.
3.
Klientem polecającym może być osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usługi dowolnej dostępu do Internetu świadczonego przez
Operatora na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
4.
Polecający nie może w momencie przystąpienia do promocji posiadać przeterminowanych zobowiązań wobec Operatora.
5.
Klientem polecanym może być osoba fizyczna lub prawna, nieposiadająca w momencie przystąpienia do promocji ważnej umowy o
świadczenie usługi dostępu do Internetu zawartej z Operatorem.
6.
Zwiększenie parametru transmisji będzie przyznawane polecanemu i polecającemu, w dniu podpisania umowy przez polecanego, na
następne dwa okresy rozliczeniowe.
7.
Zmiana parametrów transmisji może zostać wymieniona na 50% zniżkę w abonamencie (z zastrzeżeniem pkt. 9) zarówno przez
polecającego jak i polecanego. Zniżka przyznawana jest na okres dwóch miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
podpisania umowy na usługę dostępu do Internetu i protokołu odbioru usługi przez polecanego.
8.
Zwiększenie parametru transmisji uzależnione jest od warunków technicznych świadczenia usługi w danej lokalizacji. W przypadku
stwierdzenia braku warunków technicznych, zwiększenie transmisji automatycznie zamieniane jest na zniżkę opisaną w pkt 7. Istnienie warunków
technicznych stwierdza Operator.
9.
Wartość zniżki abonamentowej za jeden okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 50zł.
10.
Klient polecany po podpisaniu umowy może zostać klientem polecającym.
11.
Klient polecający może korzystać z promocji wielokrotnie.
12.
W przypadku wielokrotnego udziału w promocji, zostaje wydłużony czas objęcia promocją. Objęcie klienta promocyjnymi warunkami
obowiązuje także po odwołaniu promocji.
13.
Bonusy nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.
14.
W przypadku rozwiązania umowy w trakcie korzystania z promocji, niewykorzystane bonusy zostają unieważnione.
15.
Promocje organizowane przez Operatora nie sumują się chyba, że warunki innych promocji pozwalają na taką ewentualność.
Promocja „Okabluj sąsiada” może łączyć się z innymi promocjami.
16.
Przystąpienie do programu jest dobrowolne. W celu przystąpienia do promocji należy wypełnić wniosek o przystąpienie do promocji.
( wzór wniosku dostępny na stronie www Operatora )
17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
18.
Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.

