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REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ POLINEO SWOIM ZNAJOMYM” 
z dnia 1 maja 2016

§ 1 Organizator
Organizatorem promocji „Poleć Polineo swoim znajomym” (dalej „promocja”) jest spółka POLINEO Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach,
przy  ul.  Sowińskiego  3,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Przedsiębiorców  pod  nr:  0000572266,  posiadająca  nr  NIP:  631-265-84-16
oraz nr REGON: 362309168 z kapitałem zakładowym 50 000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Polok.

§ 2 Definicje pojęć
Ulga specjalna - kwota miesięcznego abonamentu obniżona do 1 zł z wyłączeniem rozszerzeń pakietu takich jak funkcjonalność DSL czy
zwiększenie prędkości wysyłania danych z komputera abonenta.

§ 3 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa promocyjne warunki dostępu do sieci Internet świadczone przez Polineo w ramach promocji.
2. Promocja obowiązuje od 2016-05-01 do odwołania. Polineo  zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  promocji,  jeżeli  z  przyczyn
technicznych  nie  będzie  możliwości  podłączenia  nowych Uczestników promocji lub świadczenia usługi objętej niniejszą promocją.
3. Promocja jest skierowana wyłącznie do Abonentów korzystających z pakietów internet HiperLAN MAX, Fiber MAX.
4. Wszelkie  określenia  oznaczone  dużymi  literami,  o  ile  z  niniejszego  regulaminu  nie  wynika  inaczej,  mają  znaczenie  nadane  im
w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET obowiązującym na dzień skorzystania z promocji.

§ 4 Zasady promocji
1. Abonent otrzymuje dwie ulgi specjalne za polecenie każdego nowego Klienta, u którego została aktywowana usługa Polineo.
2. Abonent  ma możliwość zamienić  ulgę  specjalną  na  jednorazową nieodpłatną zmianę prędkości  przesyłu  danych w danym pakiecie
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Naliczenie ulgi specjalnej nastąpi w najbliższym Okresie Rozliczeniowym  po aktywacji usługi Polineo u nowego klienta.
4. Dopuszczalne formy zgłaszania nowego klienta:

– telefonicznie pod numerem telefonu 509 300 103,

– e-mailem na adres biuro@polineo.pl,

– bezpośrednio technikowi Polineo podczas aktywacji usługi u nowego klienta.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik biorący udział w promocji ma prawo skorzystać z innych usług lub ofert promocyjnych Polineo kierowanych do Abonentów.
2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług.
3. Promocja  jest  ograniczona  do  obszaru,  na  którym Polineo  świadczy  usługi  telekomunikacyjne  oraz  posiada  techniczne  możliwości
świadczenia usług.
4. W przypadkach nieobjętych regulaminem promocji zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego REGULAMINU ŚWIADCZENIA
USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET obowiązującym na dzień skorzystania z promocji.
5. Przystąpienie  Uczestnika  do  promocji  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego  regulaminu.  Uczestnik  oświadcza,
że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
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