REGULAMIN PROMOCJI OŚWIEĆ SĄSIADA
1. Organizatorem promocji jest Grupa MULTIPLAY w skład której wchodzi CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej
Owczarek, ul. Kolejowa 175, 43-178 Ornontowice oraz G-NET s.c. T.Serwatka, W.Rakoniewski, ul. Szpitalna 8 z
siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8/101, 44-190 Knurów, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja trwa od 27.01.2015 r. do odwołania.
3. Promocja skierowana jest do obecnych Abonentów usług Grupy Multiplay, którzy zachęcą swojego sąsiada lub
znajomego do skorzystania z usług Grupy MULTIPLAY oraz do nowych Klientów, którzy skorzystają z usług Grupy
Multiplay w wyniku polecenia przez obecnego Abonenta usług Grupy Multiplay.
4. Za każdego nowego Klienta, który nie jest jeszcze Abonentem (nie posiada żadnych usług) w sieci Operatora i
podpisze z Operatorem umowę na czas określony 24 miesięcy na usługę dostępu do sieci internet lub dowolny pakiet
usług, Abonent polecający i nowy Klient otrzymają zniżkę na abonament miesięczny.
5. W przypadku, gdy Abonent polecający posiada usługę internetu, otrzymuje zniżkę na 2 miesiące abonamentu,
natomiast gdy korzysta z pakietu usług, otrzymuje zniżkę na 1 miesiąc abonamentu całego pakietu. Nowy Klient
zawsze otrzymuje zniżkę na 1 abonament miesięczny.
6. Promocyjna kwota abonamentu wynosić będzie 1 zł brutto (niezależnie od liczby usług, z których korzysta
Abonent).
7. Abonent może polecić usługi Grupy Multiplay dowolnej liczbie osób, w związku z tym Abonent polecający może
otrzymać więcej niż jedną zniżkę.
8. Promocja jest ograniczona terytorialnie.
9. Promocja jest ograniczona czasowo - obowiązuje przez dwanaście miesięcy od podpisania przez obecnego
Abonenta (polecającego usługi) umowy z Operatorem.
10. Promocja łączy się z innymi promocjami, więc jeżeli Abonent polecający lub nowy Klient mają już przyznane
jakiekolwiek zniżki na abonamenty miesięczne z tytułu trwającej lub nowo zawieranej umowy, zniżka na abonament
miesięczny z tytułu promocji „Oświeć Sąsiada” zostanie przydzielona w pierwszym miesiącu, w którym ponoszone są
pełne opłaty abonamentowe przez Abonenta lub nowego Klienta wynikające z umowy.
11. Warunkiem otrzymania zniżki na abonament miesięczny jest wypełnienie przez Abonenta polecającego Kuponu
Promocyjnego i przekazania go nowemu Klientowi, który zobowiązany jest przekazać ten kupon Operatorowi
podczas podpisywania umowy.
12. Kupon Promocyjny można również pobrać i wydrukować ze strony Operatora www.multiplay.pl lub odebrać w
siedzibie firmy przy ul. Szpitalnej 8/101 w Knurowie.
13. Promocja dotyczy wyłącznie Klientów indywidualnych.
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