FORMULARZ PROMOCJI „POLEĆ NAS SĄSIADOWI”

DANE OSOBY POLECAJĄCEJ
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..………
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer Klienta: ………………………………………………………………………….…………………………………………..

DANE OSOBY POLECANEJ
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..………
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Data: ………………………..……………

….................................................

…....................................................

podpis osoby polecanej

podpis osoby polecającej

Logitus Sp. z o.o. ul. Orzechowa 5 80-175 Gdańsk
tel: +48 58 710 10 10, biuro@logitus.pl, www.logitus.pl

Regulamin Promocji „POLEĆ NAS SĄSIADOWI”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Poleć nas sąsiadowi” jest Logitus Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Orzechowej 5, 80-175 Gdańsk, zwany w dalszej części Regulaminu Operatorem.
2. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego
treści pojęć:
a) Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych
Logitus,
b) Promocja – „Poleć nas sąsiadowi”,
c) Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta
przez Klienta z Logitus na warunkach i zasadach Promocji.
§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji mogą skorzystać:
a) Obecni Abonenci Usługi Internet Operatora, którzy w okresie od 01.08.2019. do
odwołania polecą usługi Operatora innym użytkownikom,
b) Osoby, które w okresie od 01.08.2019. do odwołania podpiszą umowę na usługi
Operatora na skutek polecenia dokonanego przez obecnych Abonentów Usługi
Internet Operatora.
2. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej z Osobą Polecaną, jeżeli
Abonent Polecający ma zaległości we wnoszeniu opłat za usługi świadczone przez
Operatora.
§ 3. Zasady Promocji i zasady rozliczeń
1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest pisemne polecenie usług Operatora innej
osobie, która podpisze z Operatorem umowę terminową na co najmniej dwanaście okresów
rozliczeniowych na Usługę dostępu do Internetu bądź Usługę do stępu do Internetu i usługę
Telewizji łącznie.
2. Polecenie musi zostać sporządzone na formularzu polecenia dostępnym na stronie
www.logitus.pl bądź w Biurze Obsługi Klienta Operatora.
3. Promocja polega na obniżeniu opłaty abonamentowej za Usługę do 1 PLN na czas jednego
okresu rozliczeniowego dla obojga uczestników Promocji, tj. Osobie Polecającej i Osobie
Polecanej. Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.
4. Obniżenie opłaty abonamentowej Osobie Polecającej zostanie uwzględnione
w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym Osoba Polecana podpisała
Umowę z Operatorem.
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