REGULAMIN PROMOCJI „PROMUJESZ – ZYSKUJESZ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Promocji „Promujesz – Zyskujesz” (zwany dalej „Regulaminem Promocji”) obowiązuje od 12.08.2019 r. do odwołania przez Operatora.
2. Regulamin Promocji określa warunki promocyjne dla Usług świadczonych przez OneFone S.A. z siedzibą 50-304 Wrocław, ul. A. Słonimskiego 6.
3. Promocja obowiązuje tylko w odniesieniu do Lokali usytuowanych w zasięgu Sieci wykorzystywanej przez Operatora w obrębie i w okolicach miasta
Oleśnica.
4. Pojęcia oznaczona dużą literą mają znaczenie określone w Umowie, Regulaminie lub Regulaminie Szczegółowym.
§2
DEFINICJE
1. Warunki Promocyjne – warunki świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Abonenta uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji.
§3
WARUNKI PROMOCYJNE
1. Osoby zamierzające skorzystać z Warunków Promocyjnych akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Operator informuje, że jest
administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji promocji. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji promocji jest
dobrowolne, a osoba której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać, gdy są nieaktualne lub niezgodne
z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania.
2. Z Warunków Promocyjnych może skorzystać każdy Abonent, który zawarł Umowę na czas określony oraz posiada aktywne Usługi i nie zalega
z płatnościami na rzecz Operatora oraz osoba polecona przez takiego Abonenta, spełniająca kryteria określone w pkt. 3 i 7.
3. Aby skorzystać z Warunków Promocyjnych wymagane jest polecenie przez Abonenta, o którym mowa w pkt. 2, innej osoby, która zawrze z Operatorem
Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony.
4. Przez Umowę zawartą rozumie się taką Umowę, dla której minął termin na odstąpienie od Umowy. Zawarcie Umowy, o której mowa w pkt. 2 i3,
następuje po upływie 14 dni od dnia jej podpisania.
5. Zgłoszenie faktu polecenia może się odbyć wyłącznie podczas złożenia zamówienia na Usługę przez osobę poleconą. Przedstawiciel Operatora
dokonuje wówczas weryfikacji faktu polecenia prosząc o podanie imienia i nazwiska Abonenta polecającego, z którym następnie nawiązuje kontakt
w celu potwierdzenia uzyskanej informacji.
6. Po weryfikacji przez Przedstawiciela Operatora spełnienia powyższych warunków:
a) Abonent polecający otrzymuje rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne Usługi przez jeden najbliższy pełny Okres Rozliczeniowy,
z uwzględnieniem zapisu pkt. 4;
b) osoba polecona otrzymuje rabat w wysokości 99% na wszystkie posiadane aktywne Usługi przez jeden najbliższy pełny Okres Rozliczeniowy, za
wyjątkiem opłaty aktywacyjnej, z uwzględnieniem zapisu pkt. 4.
7. Osobą polecaną nie może być:
a) były Abonent, który nie posiada aktywnych Usług od min. 3 miesięcy w dniu podpisania nowej Umowy;
b) były Abonent, który jest dłużnikiem Operatora z tytułu niezapłaconych należności wynikających z Umowy;
c) były Abonent, z którym Operator rozwiązał Umowę z winy Abonenta;
d) osoba prawna.
8. W przypadku gdy Abonent poleci więcej niż jedną osobę, rabat jest przyznawany Abonentowi na odpowiednią liczbę najbliższych pełnych Okresów
Rozliczeniowych, a każda z osób poleconych otrzymuje ww. rabat na jeden Okres Rozliczeniowy.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wartość przydzielonych rabatów w ramach Warunków Promocyjnych nie podlega wymianie na wolumen pieniężny ani na gotówkę.
2. Zastosowane na podstawie Warunków Promocyjnych rabaty nie zmieniają wysokości ulg przyznawanych przez Operatora w innych regulaminach
promocji.
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