
 
Regulamin Promocji „POLEĆ NAS ZNAJOMEMU” 

1. Organizatorem promocji „Poleć nas znajomemu” jest Arbelon 
Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórska 26 lok. 
001 (42-202 Częstochowa) wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000367305, NIP 573-281-29-35, Regon 
241744432 (zwana dalej „Dostawcą Usług”). 

2. Definicje: 
a) Polecający – dotychczasowy Abonent Dostawcy Usług 

(jeden podmiot) polecający wybraną usługę dostępu do 
Internetu w okresie obowiązywania Promocji, którego imię 
i nazwisko oraz numer telefonu zostały podane podczas 
zakupu usługi przez Osobę korzystającą z polecenia. Osoba, 
która zawarła umowę z Dostawcą Usług na skutek Polecenia 
(Osoba korzystająca z polecenia), nie może dokonywać 
dalszych poleceń i uczestniczyć w Promocji w charakterze 
Polecającego. 

b) Osoba korzystająca z polecenia – podmiot zawierający 
nową umowę z Dostawcą Usług na skutek Polecenia, który 
podczas zakupu wybranej usługi dostępu do Internetu 
podał imię, nazwisko oraz numer telefonu Polecającego. 
Osobą korzystającą z Polecenia nie jest podmiot 
przedłużający umowę z Dostawcą Usług. 

c) Polecenie – podanie przy zakupie wybranej usługi 
telekomunikacyjnej imienia, nazwiska oraz numeru 
telefonu Polecającego, zakończone podpisaniem umowy na 
wybraną usługę przez Osobę korzystającą z polecenia oraz 
aktywacją usługi, wraz z opłaceniem pierwszej wystawionej 
przez Dostawcę Usług faktury z tytułu świadczenia usług na 
rzecz Osoby korzystającej z Polecenia. 

3. Przedmiotem promocji jest udzielanie Polecającemu rabatu w 
kwocie 50 zł na opłaty abonamentowe za świadczone na jego 
rzecz usługi telekomunikacyjne (dalej ,,Rabat”) w zamian za 
przewidzianą Regulaminem aktywność polegającą na 
polecaniu usług świadczonych przez Dostawcę Usług. Promocja 
prowadzona jest zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. 

4. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r. i 
obowiązuje do dnia odwołania przez Dostawcę Usług. 

5. Uczestnikiem promocji jest każdy Polecający lub Osoba 
korzystająca z polecenia przez danego Polecającego. 

6. Promocja skierowana jest do dotychczasowych Abonentów 
Dostawcy Usług (z wyłączeniem podmiotów, które stały się 
Abonentami w wyniku zawarcia umowy z Dostawcą Usług na 
skutek Polecenia), którzy w okresie obowiązywania Promocji 
polecą usługi Dostawcy Usług, pod warunkiem, że: 

a) ich imię, nazwisko oraz numer telefonu zostaną podane 
podczas zakupu wybranej usługi dostępu do Internetu 
przez Osobę korzystającą z polecenia.  

b) usługa dostępu do Internetu zakupiona przez Osobę 
korzystającą z polecenia zostanie aktywowana; 

c) Osoba korzystająca z polecenia opłaci pierwszą 
wystawioną przez Dostawcę Usług fakturę z tytułu 
świadczenia usług na jej rzecz 

d) Osoba korzystająca z polecenia nie odstąpi od umowy 
zawartej na odległość lub poza lokalem Dostawcy Usług w 
terminie określonym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. Polecający uzyska Rabat w okresie rozliczeniowym 
następującym po okresie, w którym została spełniona przez 
Osobę korzystającą z polecenia ostatnia z przesłanek 
określonych w ust. 6 powyżej. 

8. Niniejsza promocja trwa od dnia 01.09.2016r. do odwołania 
przez Dostawcę Usług. 

9. Niniejsza promocja obowiązuje na obszarze, w którym 
występują możliwości techniczne świadczenia usług przez 
Dostawcę Usług. 

10. Warunkiem  wzięcia udziału w Promocji jest : 
a) posiadanie przez Polecającego statusu abonenta, przy 

czym przez abonenta w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu rozumie się osobę, związaną z Dostawcą 
Usług aktywną umową o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych; 

b) zawarcie przez Osobę korzystającą z polecenia umowy z  
Dostawcą Usług na czas określony 24 pełnych miesięcy 
kalendarzowych, liczonych od pierwszego należnego, 
pełnego Abonamentu, 

c) podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu 
Polecającego przez Osobę korzystającą z polecenia 
podczas zawierania umowy, 

d) wyrażenie przez Osobę korzystającą z polecenia zgody na 
przesyłanie faktur przez Dostawcę Usług za świadczone 
usługi telekomunikacyjne drogą elektroniczną. Osoba 
korzystająca z polecenia deklarując chęć otrzymywania 
faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu umowy w 
ramach niniejszej Promocji jest zobowiązana podać adres 
mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji drogą 
elektroniczną, 

e) uiszczenie przez Osobę korzystającą z Polecenia opłaty 
aktywacyjnej najpóźniej wraz z pierwszym należnym, 
pełnym abonamentem, a także opłacenia pierwszej 
wystawionej przez Dostawcę Usług faktury z tytułu 
świadczenia zakupionej w warunkach Promocji usługi, 

f) nieskorzystanie przez Osobę korzystającą z Polecenia z 
prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
lub poza lokalem Dostawcy Usług w terminie określonym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

11. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez 
Polecającego z innych Promocji dostępnych w ofercie 
Dostawcy Usług, chyba że warunki czy regulaminy tych ofert 
promocyjnych stanowią inaczej. 

12. Przez  okres  trwania  umowy  Osoby korzystające z Polecenia 
zobowiązane  będą  do utrzymania  usług  wybranych  
niniejszą promocją oraz do terminowego uiszczania 
Abonamentu. 

13. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany lub 
odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania 
przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie 
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez 
Polecającego. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Dostawcy Usługlub w 
inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

14. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu 
promocji dużą literą i nie zdefiniowane w niniejszym 
Regulaminie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w 
Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

15. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji 
stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.  

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
Regulaminu promocji a postanowieniami Regulaminu 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, postanowienia 
Regulaminu promocji będą miały pierwszeństwo. 


