Regulamin promocji
„Polecane  Nagradzane”
1. Postanowienia ogólne:
a. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w
promocji w zakresie świadczonych usług dostępu do internetu przez
INSPORT
, z siedzibą w 
ŁÓDŹ
przy ul. N
ARUSZEWICZA 12
, wpisaną
do rejestru EDG pod numerem: 2408; reprezentowaną przez Bożenna
Pięcek zwaną dalej Operatorem
b. Promocja trwa od 01042016 do odwołania.
c. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie
znajduje Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z
Załącznikami
2. Warunki uczestnictwa w promocji:
a. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna
lub prawna, zwana dalej Abonentem, posiadająca zawartą umowę z
INSPORT
na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie dostępu
do internetu.
b. Każdy Abonent, który poleci osobie trzeciej wybór usług firmy
INSPORT
w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu, a osoba
trzecia podpisze umowę  stanie się aktywnym Abonentem na
korzystanie z internetu, otrzyma rabat w postaci zmniejszenia opłaty
abonamentowej do wysokości 1 zł. przez okres 1 (jednego) miesiąca.
c. Rabat zostanie udzielony w kolejnym pełnym miesiącu następującym
po dniu zawarcia umowy z nowym aktywnym Abonentem, zarówno
Polecającemu jak i Poleconemu.
2. Dowodem potwierdzającym fakt P
OLECENIA
będzie
przesłanie drogą emailową na adres:
insport@insport.pl
wypełnionego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE:
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że poleciłem/am:
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy: …………………….………...……………
Adres świadczonej usługi: ……………………………………….……….
korzystanie z usług telekomunikacyjnych firmy I
NSPORT w
zakresie
dostępu do internetu.
Data i czytelny podpis: ………………………….………………..

3. Osoba polecana, podczas podpisywania umowy na dostęp do
internetu firmy INSPORT musi wskazać Abonenta polecającego.
Niedopełnienie tego punktu, skutkuje brakiem przyznania rabatu.
4. Postanowienia końcowe:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwiecień 2016 roku.

Wersja 2.

Regulamin promocji
„Polecane  Nagradzane”
1.Organizator promocji
a) Promocja “Polecane  Nagradzane” zwana dalej Promocją organizowana jest
przez 
INSPORT
, z siedzibą w 
ŁÓDŹ
przy ul. 
NARUSZEWICZA 12
, wpisaną
do rejestru EDG pod numerem: 2408; reprezentowaną przez Bożenna Pięcek
zwaną dalej Operatorem lub Organizatorem.
b) Organizator jest administratorem danych osobowych Ucze
stników Promocji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
c) Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych
osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych
osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

2. Czas trwania promocji
Promocja trwa od 01.04.2016r. do dowołania.

3. Uczestnictwo i zasady promocji
a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna
lub prawna posiadająca zawartą umowę z firmą 
INSPORT
na świadczenie usługi
telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu, zwana dalej Abonentem lub
Polecającym
b) Każdy Abonent, który poleci osobie trzeciej wybór usług firmy 
INSPORT
w
zakresie świadczenia usług dostępu do internetu, zwanej dalej Poleconemu, a osoba
trzecia zawrze umowę  stanie się aktywnym Abonentem na korzystanie z internetu,
otrzyma rabat w postaci zmniejszenia opłaty abonamentowej do wysokości 1 zł.
przez okres 1 (jednego) miesiąca.
c) Rabat zostanie udzielony w kolejnym pełnym miesiącu następującym po dniu
zawarcia umowy z nowym aktywnym Abonentem, zarówno Polecającemu jak i
Poleconemu.

4. Potwierdzenie polecenia
Dowodem potwierdzającym polecenie jest przesłanie drogą emailową na adres:

insport@insport.pl
wypełnionego oświadczenia lub podpisanie oświadczenia w siedzibie firmy.

OŚWIADCZENIE:
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że usługi firmy INSPORT polecił mi:

…………………….………...…………………………………………………..
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy polecającego

Data i czytelny podpis: ………………………….………………..

5. Postanowienia końcowe:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwiecień 2016 roku.

