Poleć Nas znajomemu

Jeśli jesteś Abonentem „STK TV SAT 364” możesz skorzystać z promocji:
1. Na stronie polecam.widzew.net podasz dane : imię i nazwisko oraz numer
kontaktowy osoby polecanej, jako przyszłego klienta, wyrażającego chęć na
korzystanie z naszych usług. Z chwilą gdy umowa Twojego znajomego zostanie
zrealizowana, dostajesz od nas 6 miesięcy Pakietu Internetu 100/20 Mb/s
w cenie obecnie podpisanej umowy.
2. Twój znajomy poda Twoje dane przy podpisaniu umowy - Ty otrzymasz
6 miesięcy Pakietu Internetu 100/20 Mb/s w cenie obecnie podpisanej umowy.
Poleć Nas znajomemu
Warunki promocji:
1. Organizatorem promocji jest „STK TV SAT 364”
2. „STK TV SAT 364” oznacza Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364
z siedzibą w Łodzi przy ul. Gorkiego 16 zwane Operatorem.
3. Promocja obowiązuje od 15.09.2016 do odwołania.
4. Promocja skierowana dla Abonentów posiadających usługę Internetu
w „STK TV SAT 364”.
5. Promocja jest bezpłatna.
6. Abonentowi Polecającemu, którego dane osobowe poda Nowy Abonent przy
zawieraniu umowy, przysługuje 6 miesięcy Pakietu Internetu 100/20 Mb/s w
cenie obecnie podpisanej umowy, gdy za jego poleceniem Nowy Abonent
zawrze umowę na dowolną usługę z „STK TV SAT 364”.
7. Nowy Abonent to Klient, który nie korzystał z usług „STK TV SAT 364” przez
ostatnie 12 miesięcy.
8. Podczas podpisywania umowy Nowy Abonent musi podać i potwierdzić dane
osobowe osoby polecającej usługi „STK TV SAT 364” na załączniku nr 1 do
Regulaminu Promocji.
9. UWAGA! Wypełnienie załącznika nr1 jest konieczne w celu przystąpienia do
Promocji
10. Nowy Abonent może podać tylko jedną osobę polecającą.
11. Dopuszcza się polecenie wielu osób, jednak z promocji włączenia wyższego
pakietu Internetu można skorzystać tylko jeden raz, a polecenia nie sumują się.
12. Włączenie promocyjnego Pakietu Internetu nastąpi na pełne 6 okresów
rozliczeniowych, począwszy od 1-go dnia nowego okresu rozliczeniowego, po
którym nastąpiło podpisanie Umowy z Nowym Abonentem.
13. Promocja skierowana dla osób posiadających obecnie Pakiet Internetu do
60Mb/s, gdyż w promocji nie przewiduje się włączenia wyższego pakietu niż
100 Mb/s.
14. Regulamin dopuszcza skorzystanie z innych promocji oraz usług promocyjnych
dostępnych w ofercie, w takim przypadku nadrzędne są Regulaminy
Promocyjne załączone do danej Umowy.
15. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.widzew.net.
16. Abonent oświadcza , że przekazanie danych osobowych osoby poleconej
odbyło się za jego wiedzą i zgodą oraz osoba ta wyraziłą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez „STK TV SAT 364” oraz firm
współpracujących.
17. Włączenie Promocji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się
obowiązujące dla Abonenta: Regulamin Świadczenia Usług „STK TV SAT 364”
oraz zawarta z Operatorem Umowa.
19. Operator nie przewiduje nagród rzeczowych oraz pieniężnych.

