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REGULAMIN PROMOCJI „ZAKABLUJ SĄSIADA”

§1 Opis promocji

1.

Promocja

„ZAKABLUJ

SĄSIADA”

(„Promocja”)

jest

organizowana

przez

KOLNET

sp.

z

o.o.

z

siedzibą

w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej 2 (43-502 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem
KRS: 0000562336, o kapitale zakładowym 1 212 000,00 zł, NIP 6521635833, REGON 072883041 („Organizator”) i obejmuje
aktualnych Abonentów („Abonenci”), polecą usługi Operatora innym osobom lub podmiotom (“Nowi Abonenci”), które
podpiszą Umowę z Operatorem i spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Promocji.
2. Czas trwania Promocji: od 21.10.2021 r. do odwołania prze Operatora.
3. W ramach Promocji Abonent po podpisaniu umowy przez Nowego Abonenta ma prawo w jednej lokalizacji skorzystać z ulg na
abonament w kolejnych miesiącach po podpisaniu umowy przez Nowego Abonenta w wysokości 100,00 zł

w ramach

korzystania z Usługi dostępu do internetu („Usługa”) lub zakupu sprzętu dostępnego u Organizatora.
§2 Warunki skorzystania z Promocji
1. Promocja obejmuje wszystkich Abonentów, na których powołają się Nowi Abonenci, w ramach podpisania nowej umowy
terminowej na usługi internetowe.

2.

Ulga 100,00 zł na aktualny abonament internetowy lub zakup sprzętu udzielana jest od ceny brutto.

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres co najmniej
12 miesięcy przez Nowego Abonenta oraz powołanie się na Abonenta polecającego w Umowie.
4. Abonent może skorzystać z kilku Promocji organizowanych przez Organizatora, chyba że Organizator nie zezwolił na łączenie
promocji.
5. Ulga, o której mowa w pkt. 2 obejmuje Abonamentów posiadających aktywną Umowę o Świadczenie Usług Internetowych.
6. Abonent może polecić nieograniczoną liczbę Nowych Abonentów.
§3 Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania
przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Organizatora do wiadomości na
stronie internetowej www.kolnet.eu lub w siedzibie spółki Organizatora.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych.

3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.kolnet.eu oraz w siedzibie spółki Organizatora
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mazańcowicka 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
NIP 652-163-58-33, REGON: 072883041.

