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Regulamin Promocji "Zakabluj Sąsiada 2013" w sieci SPEED-NET 

 
1. Organizatorem promocji „Zakabluj sąsiada” jest firma SPEED-NET Arkadiusz Broniecki z siedzibą w Bielsku-Białej, 
przy ul. Matejki 3 zwana dalej SPEED-NET  
2. Promocja obowiązuje od 19.11.2013 r. do odwołania. 
3. Promocja skierowana jest do wszystkich abonentów sieci SPEED-NET korzystających z usług internetowych NET 
oraz NET 5G.  
4. Promocją nie są objęte usługi biznesowe. 
5. Przedmiotem promocji jest obniżenie opłaty abonamentowej za internet, za jeden okres miesięczny do kwoty 
1,00 zł brutto, według podpisanej umowy w zamian za polecenie nowemu klientowi naszych usług. 
6. Rabat przyznawany jest w okresie rozliczeniowym następującym po okresie w którym nowy klient zawarł umowę 
z SPEED-NET 
7. Warunkiem przydzielenia rabatu jest: 
- nowy klient podpisze umowę na usługę dostępu do internetu na okres 12 lub 24 miesięcy 
- przy podpisaniu umowy nowy klient wypełni i podpisze poniższy formularz promocji zakabluj sąsiada i wskaże 
przez kogo został zakablowany 
- osoba kablująca korzysta z sieci SPEED-NET na podstawie zawartej umowy na co najmniej 12 miesięcy na usługę 
internet i nie posiada na dzień przyznania upustu żadnych zaległości wobec SPEED-NET z tytułu abonamentów 
8. Wartość przyznanych upustów osobie polecającej (kablującej) nie może przekroczyć jej przyszłych zobowiązań z 
tytułu abonamentów wobec SPEED-NET z łączącej obie strony umowy. 
9. W jednym miesiącu abonentowi polecającemu może zostać udzielony tylko jeden rabat z tytułu promocji 
zakabluj sąsiada. 
10. W przypadku gdy abonent polecający zakabluje więcej sąsiadów lub znajomych kolejne rabaty rozliczane będą 
w następnych okresach rozliczeniowych w trakcie trwania umowy. 
11. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami. 
12. SPEED-NET zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji 
 
 

FORMULARZ 
 

Ja……………………………………………………………………......….. Abonent SPEED-NET na usługę dostępu do 
Internetu, nr umowy SPEED-NET ………………………………..........................…, polecam Pana / Panią 
…………………………………………………………………….....…………..do korzystania z usługi Dostęp do Internetu 
SPEED-NET   
  
 
 
…………………...........  …………....................... …………………………...  
     Polecający  SPEED-NET  Polecany  
 
 
 
 
 


