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REGULAMIN PROMOCJI
50% RABATU DLA KAŻDEGO
1.

Organizatorem niniejszej promocji jest Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100),
przy ul. Toszecka 101, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 708939, NIP: PL-969-162-87-27,
REGON: 369023334, kapitał zakładowy 125.000,00 PLN opłaconym w całości, zwany dalej Dostawca lub
Organizator.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji, w której Dostawca przydziela dwa jednorazowe Rabaty:
a. Jeden dla Abonenta lub Użytkownika z tytułu polecenia usług Dostawcy (dalej: „Polecający”
lub „Strona Polecająca”), gdzie skutek był zawarcie umowy z nowym Abonentem na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie; oraz
b. Jeden dla strony poleconej (dalej: „Polecony” lub „Strona Polecona”) za zawarcie Umowy z Dostawcą
zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
3. Za każde polecenie od Strony Polecającej, Polecający oraz Polecony otrzymają od Dostawcy jednorazowy rabat
w wysokości 50% ich miesięcznego abonamentu, pod warunkiem że Polecający oraz Polecony spełniają warunki
niniejszego Regulaminu.
4. Rabat zostanie przydzielony jeżeli wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:
a. Polecający posiada zawartą umowę z Dostawcą w dniu dokonania polecenia, gdzie przedmiotem umowy
jest Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub Umowa o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych z Przeniesionym Numerem (dalej: „Umowa”), z co najmniej jedną opłaconą
fakturą, lub posiada Konto w dniu dokonania polecenia, na warunkach prepaid i dotychczas dokonał
doładowanie lub doładowania na łączną kwotę 150 PLN brutto.
b. Polecony powinien:
i. Podczas rejestracji podać jeden (dowolny) numer stacjonarny telefonu Strony Polecającej,
w celu potwierdzenia faktu, iż usługi Dostawcy zostały polecone przez nią. Numer stacjonarny
powinien być numerem Polecającego przydzielonym przez Dostawcę lub numerem
przeniesionym do sieci Dostawcy.
ii. Posiadać wpis do właściwego polskiego rejestru przedsiębiorców (tj. KRS, CEIDG) i wprowadzić
poprawny numer NIP własnej firmy w trakcie rejestracji.
iii. Zawrzeć Umowę z Dostawcą na czas nie krótszy niż 12 miesięcy.
c. Strona Polecona musi być nowym rejestrującym się podmiotem, który wcześniej nie posiadał Konta
u Dostawcy ani nie posiadał Umowy z Dostawcą.
5. Dostawca przydzieli rabat w momencie spełnienia wszystkich warunków w pkt. 4. Rabat zostanie uwzględniony
przy naliczeniu opłat miesięcznych na początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego, licząc od momentu podpisania
Umowy z Polecającym
6. W danym Okresie Rozliczeniowym, może zostać przydzielony tylko jeden rabat obniżający opłatę miesięczną.
Pozostałe rabaty, zostaną uwzględnione przy kolejnych Okresach Rozliczeniowych do momentu ich wyczerpania.
7. Polecający może wykorzystać maksymalnie 24 rabatów w trakcie Umowy.
8. Rabat nie podlega wymianie na inne środki wartości oraz nie ma możliwości wypłacenia jego równowartości
pieniężnej.
9. W przypadku rozwiązania Umowy z Polecającym lub Poleconym, niewykorzystana liczba przydzielonych rabatów
traci ważność w momencie wygaśnięcia Umowy.
10. Przekazanie rabatu na osobę trzecią jest możliwe pod warunkiem, że strona obdarowana spełnia warunki
niniejszego Regulaminu i jednocześnie Dostawca wyraził na to zgodę.
11. Niniejsza promocja jest ważna od 24.08.2015 r. aż do odwołania przez Organizatora.
12. Korzystanie z niniejszej promocji i jej rabatu oznacza, że Polecony lub Polecający akceptują warunki niniejszego
Regulaminu.
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13. Wszystkie pojęcia i definicje, które nie zostały opisane w niniejszym Regulaminie, należy interpretować według
pojęć i definicji znajdujących się w Regulaminie o Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, udostępnionym
na stronie Internetowej Dostawcy.
14. Dla pozostałe nieunormowanych niniejszym regulaminem oraz Regulaminem o Świadczeniu Usług
Telekomunikacyjnych kwestii mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Telekomunikacyjnego.
Prawem właściwym dla niniejszej promocji jest prawo polskie.
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