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Regulamin promocji „Poleć znajomemu” 

 

1. Organizatorem promocji „Poleć znajomemu”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fiberway sp. z o.o. 
2. Promocja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 
3. Promocja jest skierowana do Abonentów Fiberway sp z o.o. korzystających z usługi dostępu do Internetu, którzy nie 
zalegają z opłatami abonamentowymi na rzecz Fiberway sp. z o.o. Zwanych dalej „Abonentami” lub „Uczestnikami 
promocji” 
4. Zasady promocji: 
 a) Uczestnik promocji poleca dowolną usługę dostępu do Internetu dowolnej osobie fizycznej lub podmiotowi 
gospodarczemu (poza wyjątkami wymienionymi w podpunkcie „d”) zwanymi dalej „Osobą poleconą”, 
 b) polecenie usługi dostępu do Internetu następuje poprzez kontakt Uczestnika promocji z Biurem Obsługi 
Klienta oraz wskazanie Osoby poleconej, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy z Osobą poleconą, 
 c) każda Osoba polecona, która podpisze z Fiberway sp. z o.o. Umowę, upoważnia Uczestnika promocji do 
uzyskania rabatu w postaci obniżenia opłaty abonamentowej za usługę dostępu do Internetu do kwoty 1 zł z VAT w 
kolejnym okresie rozliczeniowym po podpisaniu umowy z Osobą poleconą. W przypadku kiedy Uczestnik promocji 
posiada więcej niż jedną usługę, rabat  w postaci obniżenia opłaty abonamentowej do 1 zł z VAT przyznawany jest dla 
abonamentu za usługi Internetowe o niższym zobowiązaniu miesięcznym. 
 d) Osobą poleconą nie może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który w przeciągu ostatnich 6 
miesięcy był abonentem Fiberway sp. z o.o. 
 e) kontakt z Biurem Obsługi Klienta może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu 12 312 12 13 i poprzez 
e-mail biuro@fiberway.pl. 
5. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych, o ile 
ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej. 
6. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki promocji określone niniejszym 
regulaminem. 
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