REGULAMIN PROMOCJI „Poleć nas”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Poleć nas”, zwanej dalej „Promocją”, jest ALFAFIBER sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,
ul. Solna 27, 42-209 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259653, NIP 5482497911, zwana dalej
„Operatorem”.
2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie Promocji z wielkiej litery, o ile ich definicji nie zawiera Regulamin,
należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującego u
Operatora.
3. Promocja jest skierowana do:
a)

Abonenta, którego w okresie obowiązywania Promocji z Operatorem łączy Umowa o świadczenie Usługi
internetowej bądź Umowa na pakiet Usług w ramach promocji ”Multi Pakiet” - a który nie zalega z
opłatami na rzecz Operatora, naliczonymi z jakiegokolwiek tytułu, zwanego dalej „Polecającym”;
oraz do:
b) osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która
spełni wszystkie niżej wskazane warunki:
i. która w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Operatorem na czas określony 24 miesiące
Umowę o świadczenie Usługi internetowej lub Umowę na pakiet Usług w ramach promocji
”Multi Pakiet”;
ii. której w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy określonej w podpunkcie
(i) nie łączyła z Operatorem Umowa o świadczenie Usług;
iii. która nie zalega z opłatami na rzecz Operatora, naliczonymi z jakiegokolwiek tytułu
- zwanej dalej „Poleconym”.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022. Promocja obowiązuje od dnia wejścia w życie
Regulaminu do odwołania, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 poniżej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do jej wcześniejszego
zakończenia. Zakończenie Promocji nie wpływa na uprawnienia już nabyte przez Abonentów.
6. Rabaty przewidziane w Regulaminie nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami, chyba że inny
regulamin promocji wyraźnie stanowi inaczej. Rabaty przewidziane w Regulaminie mogą być łączone z promocją
”Multi Pakiet”.
§ 2. Zasady Promocji
1. Na skutek rekomendacji usług przez Polecającego, Polecony zawiera z Operatorem Umowę o świadczenie Usługi
internetowej bądź Umowę na pakiet Usług w ramach promocji ”Multi Pakiet”. Zawarcie Umowy na skutek
rekomendacji oznacza przypadek gdy Polecony - najpóźniej w dniu zawarcia tej Umowy:
a)

przekaże Operatorowi wypełniony blankiet/ulotkę, zawierającą Numer Abonenta Polecającego lub jego
imię, nazwisko oraz numer telefonu;

albo gdy:
b) wskaże Operatorowi okoliczność polecenia, dzwoniąc pod numer Infolinii albo przesyłając wiadomość na
adres poczty elektronicznej platnosci@alfanet24.pl, zawierającą Numer Abonenta Polecającego lub jego
imię, nazwisko oraz numer telefonu
- z tym że Polecony może wskazać tylko jednego Polecającego w zakresie jednej Umowy.
2.

Z tytułu rekomendacji o której mowa w § 2 ust. 1:
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a)

Polecający otrzymuje rabat w opłacie abonamentowej naliczanej na podstawie Umowy o której mowa w
§ 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu promocji:
i. jeśli Umowa ta dotyczy Usługi internetowej – rabat polega na obniżeniu opłaty abonamentowej
za Usługę internetową do kwoty 1 zł;
ii. jeśli Umowa ta dotyczy pakietu Usług w ramach promocji ”Multi Pakiet” - rabat polega na
obniżeniu opłaty abonamentowej za ten pakiet o 50%
- przez dwa Okresy Rozliczeniowe, następujące po Aktywacji Poleconemu Usług(i) będących przedmiotem
Umowy o której mowa w § 2 ust. 1. Polecający nie otrzymuje rabatu, jeśli nie dojdzie do Aktywacji Usług.

b) Polecony otrzymuje rabat w opłacie abonamentowej naliczanej na podstawie Umowy o której mowa w
§ 2 ust. 1, za pierwszy Okres Rozliczeniowy obowiązywania tej Umowy:
i. jeśli Umowa ta dotyczy Usługi internetowej – rabat polega na obniżeniu opłaty abonamentowej
za Usługę internetową do kwoty 1 zł;
ii. jeśli Umowa ta dotyczy pakietu Usług w ramach promocji ”Multi Pakiet” - rabat polega na
obniżeniu opłaty abonamentowej za ten pakiet o 50%
3.

W przypadku, gdy Polecający lub Polecony korzystają z więcej niż jednej Usługi internetowej lub więcej niż jednego
pakietu Usług w ramach promocji ”Multi Pakiet”, rabaty o których mowa w punkcie 2 powyżej, przyznawane są w
stosunku do jednej opłaty abonamentowej - tej która jest wyższa.

4.

Polecający może dokonywać rekomendacji wielokrotnie w stosunku do różnych Poleconych, zaś rabaty sumują się.
Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym Polecającemu przysługiwałoby kilka rabatów z uwagi na to, że dokonał on
kilku rekomendacji w poprzednim Okresie Rozliczeniowym, Polecający rabatów tych nie traci, a otrzymuje je w
kolejnych, następujących po sobie Okresach Rozliczeniowych.

5.

Warunkiem otrzymania przez Polecającego rabatu o którym mowa w punkcie 2 powyżej, jest obowiązywanie
Umowy o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu promocji w okresie w którym rabat ten miałby zostać
naliczony. Rabat nie może zostać wymieniony na gotówkę. W przypadku, gdyby rabat miał zostać naliczony w
okresie w którym Umowa o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a) Regulaminu promocji, nie będzie już obowiązywać,
Polecający traci prawo do otrzymania tego rabatu.

6.

Polecający traci prawo do otrzymania rabatu jeśli Polecony odstąpi od Umowy, a jeśli rabat został mu już
naliczony, zobowiązany jest do jego zwrotu - wartość udzielonego rabatu jest doliczana do opłaty abonamentowej
w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, a jeśli Umowa uległa rozwiązaniu, dochodzi do odpowiedniej korekty
Rachunku, w którym naliczono rabat.
§ 3. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz w BOK, a także jest
przekazywany nieodpłatnie przez Operatora przy zawieraniu Umowy. Na wniosek Abonenta może on zostać mu
przesłany w każdym czasie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
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