
                                                                                                                  Leśna, dnia 2018-01-01

Regulamin promocji „Poleć znajomego za 1 m-c abonamentu gratis”

§ 1 Organizator
Organizatorem promocji „Poleć znajomego za 1 m-c abonamentu gratis”, zwanej w dalszej 
części Regulaminu „Promocją", jest Firma NetVil, z siedzibą w 34-300 Żywiec, Leśna ul. 
Azaliowa 9, zwaną w dalszej części Regulaminu „Operator”.

§ 2 Przedmiot Promocji
1. W ramach promocji, operator udzieli 1 m-c abonamentu gratis, naliczanego zgodnie z 
umową podpisaną z abonentem, na świadczenie usługi dostępu do Internetu, dotyczącą 
jednej usługi.
2. Rabat zostanie udzielony w kolejnym miesiącu kalendarzowym, po wskazaniu przez 
osobę polecaną, adresu instalacji osoby polecającej, lub ID klienta.

§ 3 Udział w Promocji
1. Promocja jest przeznaczona dla obecnych abonentów usług, o których mowa w
niniejszym Regulaminie i którzy w czasie trwania Promocji, zostaną wskazani jako 
polecających firmę NetVil, przez osobę nie będącą abonentem, a podpisze umowę z 
operatorem, na świadczenie usługi dostępu do Internetu bezprzewodowego.
2. Abonent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może skorzystać z Promocji, 
jeżeli nie zalega z opłatami na rzecz Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
3. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji, na wybranych 
obszarach, na których Operator świadczy usługi objęte niniejszą Promocją.
4. Abonent może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod 
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
5. Abonent jest zobowiązany do zwrotu udzielonego rabatu otrzymanego od Operatora, w 
następujących przypadkach: 
a.) pozyskania nowego klienta, który podpisał umowę o świadczenie usługi dostępu do 
Internetu bezprzewodowego, a po zainstalowaniu urządzenia końcowego i uruchomieniu 
usługi, nie zapłacił żadnej z wystawionych przez NetVil faktur wynikających z umowy.
b.) pozyskania nowego klienta, który podpisał umowę o świadczenie usługi dostępu do 
Internetu bezprzewodowego, a po zainstalowaniu urządzenia końcowego i uruchomieniu 
usługi, zapłacił za maksymalnie pięć z wystawionych przez NetVil faktur wynikających z 
umowy, a następnie zaprzestał opłacania jakichkolwiek należności na rzecz NetVil.
Zwrot udzielonej ulgi będzie następować, poprzez wystawienie faktury przez operatora, na 
rzecz abonenta polecającego, na kwotę równą udzielonemu rabatowi w trakcie promocji.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Promocja trwa od 1 stycznia 2018r. do dnia wprowadzenia nowego Regulaminu 
promocji, lub do dnia odwołania niniejszego.
2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 
ich zgłoszenia.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r


