Regulamin promocji "Zakabluj sąsiada i zyskajcie"
1.

Organizatorem promocji jest "ITB" Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 56c/12 NIP 8652559683, zwany dalej
Operatorem.
2. Promocja trwa od 2016-01-01 do odwołania. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania promocji w dowolnym momencie, bez podania
przyczyny.
3. Promocja skierowana jest do obecnych Użytkowników sieci ITB, którzy zachęcą swojego sąsiada lub znajomego do skorzystania z naszej
usługi dostępu do sieci Internet.
4. Za każdego nowego Użytkownika, który nie jest jeszcze abonentem (nie posiada żadnych usług) w sieci Operatora i podpisze z Operatorem
umowę na czas określony (24 miesiące) na usługę dostępu do sieci Internet, Abonent polecający i nowy Użytkownik otrzymają zniżkę na
jeden pełny abonament miesięczny za usługę dostępu do sieci Internet, którego promocyjna kwota wynosić będzie 1 zł netto.
5. Jeżeli Abonent polecający posiada więcej niż jedną umowę z Operatorem to zniżka będzie udzielona na abonament miesięczny za dostęp do
sieci Internet niezależnie od aktywowanego pakietu.
6. Ilość osób poleconych przez jednego Abonenta polecającego jest ograniczona, a w związku z tym Abonent polecający może otrzymać więcej
niż jedną zniżkę na pełny abonament miesięczny maksymalnie 12 w ciągu roku.
7. Promocja łączy się z innymi promocjami, więc jeżeli Abonent polecający lub nowy Użytkownik mają już przyznane jakiekolwiek zniżki na
abonamenty miesięczne z tytułuy trwającej lub nowo zawieranej umowy, zniżka na abonamenty miesięczne z tytułu promocji "Zakabluj
Sąsiada" zostanie przydzielona w pierwszym miesiącu w którym ponoszone są pełny opłaty abonamentowe przez Abonenta lub nowego
Użytkownika wynikające z umowy.
8. Warunkiem otrzymania zniżki na anbonamenty miesięczne jest wypełnienie przez Abonenta polecającego Kuponu Promocyjnego i
przekazanie go nowemu Użytkownikowi, który zobowiązany jest przekazać ten kupon Operatorowi podczas podpisywania umowy.
9. Jeżeli zostaną spełnione zapisy pkt. 7. Abonent polecający oraz nowy Użytkownik otrzymają zniżkę na abonament miesięczny, który miałby
być opłacony w pełni wg. Umowy o dostęp do sieci Internet przez Abonenta polecającego i nowego Użytkownika.
10. Kupon Promocyjny można pobrać i wydrukować ze strony Operatora www.interblock.pl
11. Abonent polecający otrzyma zniżkę na abonament miesięczny tylko w przypadku gdy posiada zawartą i obowiązującą umowę z Operatorem.

