Regulamin Promocji „Okabluj Sąsiada” w sieci INTERDUO

Organizatorem promocji „Okabluj Sąsiada” jest firma Interduo Bujek Kłopotek Sowa sp.j. z siedzibą przy ul. Krańcowej 17 w Lubartowie, zwana dalej Operatorem.
Klientem polecającym może być osoba fizyczna, korzystająca z usługi dowolnej dostępu do Internetu świadczonej przez Operatora na podstawie umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych.
Klientem poleconym może być osoba fizyczna, nieposiadająca w momencie przystąpienia do promocji ważnej umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawartej
z Operatorem.

Szczegółowe Warunki Promocji
1. Promocja „Okabluj sąsiada” skierowana jest do obecnych i przyszłych abonentów Operatora.
2. Promocja jest ważna od 22.03.2021 roku do odwołania.
3. Klient polecający nie może w momencie przystąpienia do promocji posiadać przeterminowanych zobowiązań wobec Operatora.
4. Przedmiotem promocji jest:
a) jednorazowe zmniejszenie opłaty abonamentowej za świadczoną przez Operatora usługę dostępu do Internetu Klientowi polecającemu do wartości 1 zł
b) jednorazowe zmniejszenie opłaty abonamentowej za świadczoną przez Operatora usługę dostępu do Internetu Klientowi polecanemu do wartości 1 zł.
5. Jednorazowe zmniejszenie opłaty abonamentowej Klientowi polecającemu następuje w zamian za przewidzianą Regulaminem aktywność polegającą na polecaniu
usług świadczonych przez Operatora. Opłata abonamentowa zostanie pomniejszona w okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym usługa
telekomunikacyjna zakupiona przez Osobę korzystającą z polecenia zostanie aktywowana.
6. W przypadku, gdyby umowa z klientem poleconym została w dowolny sposób rozwiązana przez którąkolwiek ze stron rabat nie zostanie naliczony.
7. W celu przystąpienia do promocji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie operatora i dostarczyć go do biura lub wysłać skan na na adres:
biuro@interduo.pl. Formularz powinien zostać wypełniony wspólnie przez Klienta polecanego i Klienta polecającego.
8. Bonifikata zostanie przyznana pod warunkiem, że:
a) istnieją techniczne możliwości podłączenia Klienta polecanego do sieci telekomunikacyjnej Operatora,
b) usługa telekomunikacyjna zakupiona przez Klienta polecanego zostanie aktywowana,
c) Klient polecany nie odstąpi od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Operatora w terminie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
d) zaakceptowany zostanie Regulamin Promocji „Okabluj sąsiada” przez Klienta polecanego i Klienta polecającego.
9 Klient polecany po podpisaniu umowy może zostać Klientem polecającym.
10. Klient polecający może korzystać z promocji wielokrotnie.
11. W przypadku wielokrotnego udziału w promocji, zostaje wydłużony czas objęcia promocją. Objęcie klienta promocyjnymi warunkami obowiązuje także po odwołaniu
promocji.
12. Wartość zniżki abonamentowej za jeden okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 100zł.
13. Bonusy nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.
14. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie korzystania z promocji, niewykorzystane zniżki zostają unieważnione.
15. Promocja „Okabluj sąsiada” może łączyć się z innymi promocjami.
16. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
17. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.
18. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia uczestnikom możliwości realizacji promocji.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.interduo.pl oraz w siedzibie Biura na ul. Krańcowej 17, 21-100 Lubartów.

