REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ SĄSIADOWI”
1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Poleć sąsiadowi” jest Nowatel sp. z o. o. z siedzibą w
Rumi, przy ul. Gdańskiej 39/27, świadcząca usługi dostępu do Internetu w oparciu o regulamin
i ustalone warunki umowy o świadczenie usług internetowych.
2. Promocja będzie realizowana w ramach technicznych możliwości na obszarach objętych siecią
kablową TYGRYS.NET. Promocją nie są objęci klienci w zasięgu sieci radiowej.
3. W promocji „Poleć sąsiadowi” może wziąć udział każdy klient TYGRYS.NET korzystający z
usług dostępu do sieci Internet na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług dostępu
do Internetu, nie zalegający względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek
tytułu, oraz każdy nowo podłączony abonent, spełniający warunki określone w pkt. 4 i 5.
4. Przez klienta TYGRYS.NET biorącego udział w promocji uważa się każdego Klienta, który
zachęcił inną osobę do zawarcia umowy o świadczenie usług internetowych, zwanego dalej
PRZYSTĘPUJĄCYM, a PRZYSTĘPUJĄCY fakt ten potwierdził i zgłosił w BOK TYGRYS.NET.
5. Warunkiem udziału Klienta TYGRYS.NET oraz PRZYSTĘPUJĄCEGO w niniejszej promocji jest
podpisanie przez PRZYSTĘPUJĄCEGO w okresie trwania promocji umowy o świadczenie usług
internetowych z TYGRYS.NET oraz jego faktyczne przyłączenie. Nowy abonent nie zostanie
uznany za PRZYSTĘPUJĄCEGO jeśli w jego lokalu w ciągu ostatnich 3 miesięcy były wcześniej
świadczone usługi dostępu do Internetu w sieci TYGRYS.NET, z wyłączeniem wyjątkowych
okoliczności tj. przeprowadzki, sprzedaży mieszkania itp. Według uznania Biura Obsługi
Klienta TYGRYS.NET.
6. Zachęcenie, o którym mowa w punkcie 5 polega na przekazaniu adresu i numeru telefonu
PRZYSTĘPUJĄCEGO do BOK TYGRYS.NET, potwierdzone podpisaniem przez niego umowy o
świadczenie usług internetowych z operatorem sieci TYGRYS.NET.
7. Promocja polega na udzieleniu polecającemu klientowi TYGRYS.NET oraz PRZYSTĘPUJĄCEMU
po spełnieniu warunków pkt 5 i 6 rabatu kwotowego w opłacie abonamentowej w wysokości
10 % miesięcznej opłaty abonamentu, za jednego PRZYSTĘPUJĄCEGO.
8. Rabat kwotowy, o którym mowa w poprzednim punkcie będzie udzielany w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym nastąpi przyłączenie PRZYSTĘPUJĄCEGO do sieci
Internet TYGRYS.NET. Rabat dla klientów sieci TYGRYS.NET, udzielany jest na czas trwania
umów klientów PRZYSTĘPUJĄCYCH.
9. W przypadku przyłączenia w jednym miesiącu większej liczby PRZYSTĘPUJĄCYCH, którzy
zostali zachęceni przez tego samego Klienta, rabat dla Klienta TYGRYS.NET będzie udzielany

proporcjonalnie jako liczba zachęconych PRZYSTĘPUJĄCYCH
Maksymalny poziom udzielonego rabatu to 100 %.

mnożona razy 10 %.

10. Rabat kwotowy nie zostanie przyznany, jeśli w lokalu PRZYSTEPUJĄCEGO w ciągu 3 miesięcy
były wcześniej świadczone usługi dostępu do Internetu w sieci TYGRYS.NET, z wyłączeniem
wyjątkowych okoliczności tj. przeprowadzki, sprzedaży mieszkania itp. Według uznania Biura
Obsługi Klienta TYGRYS.NET.
11. PRZYSTĘPUJĄCY ma prawo wskazać wyłącznie jednego Klienta TYGRYS.NET, przez którego
został zachęcony.
12. Promocja „Poleć Sąsiadowi” trwa od 10 sierpnia 2008 do odwołania.

