Regulamin promocji „Zarabianie za polecanie” organizowanej przez „Elsat” Sp. z o.o. oraz
Sileman Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich Abonent (dalej: Osoba Polecająca) może skorzystać z prowadzonej
przez Organizatorów akcji „Zarabianie za polecanie”.
2. Abonenta, który skutecznie przystąpi do niniejszej promocji (zgodnie z regułami opisanymi w §1.3) obowiązują
następujące, promocyjne zasady akcji:
I. Za polecenie osoby (dalej: Osoba Polecona), która podpisze z Organizatorami umowy (umowę o świadczenie usług
telewizji kablowej i / lub umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu), Organizatorzy przekażą Osobie
Polecającej nagrodę rzeczową w postaci BONÓW SODEXO. Wartość BONÓW stanowiących nagrodę ustalana jest na
podstawie zestawu usług na jaki Osoba Polecona zawarła
z Organizatorami umowy, tj. zgodnie z poniższą tabelką:

Telewizja
Pakiet Biały+
Pakiet Błękitny+
Pakiet
Fioletowy+
Pakiet Złoty+

Internet
Wartość Bonu
Sodexo
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł

Pakiet sileMAX
50,00 zł

Pakiet sileULTRA
50,00 zł

Pakiet silePRO
100,00 zł

Pakiet sileFIBER
100,00 zł

100,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

100,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł

150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

200,00 zł
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II. Bony o których mowa w powyższym punkcie będą możliwe do odbioru od 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Osoba Polecona zawarła z Organizatorami umowę.
III. Łączna wartość bonów jaką może otrzymać Abonent w jednym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć
wartości 200 zł.
3. Do promocji przystąpić może Abonent, dla którego spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. Abonent korzysta lub na skutek zamówienia złożonego w dniu przystąpienia do promocji będzie korzystał z usług co
najmniej jednego z Organizatorów; usługi o których mowa w niniejszym punkcie świadczone są w ramach promocji,
której minimalny okres wymagany dla skorzystania z warunków promocyjnych kończy się za co najmniej 6 miesięcy
kalendarzowych
licząc
od
miesiąca
następującego
po dacie przystąpienia do niniejszej promocji,
b. Abonent nie zalega względem żadnego z Organizatorów z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
c. Abonent nie jest pracownikiem żadnego z Organizatorów,
d. Abonent nie jest członkiem rodziny pracowników któregokolwiek z Organizatorów,
e. Abonent polecił usługi Organizatorów innej, pełnoletniej osobie fizycznej, nie zalegającej względem żadnego z
Organizatorów
z
płatnościami
z
jakiegokolwiek
tytułu,
mieszkającej
w zasięgu usług świadczonych przez Organizatorów, w stosunku do której istnieje techniczna możliwość świadczenia
co
najmniej
jednej
z
usług:
usługi
telewizji
kablowej
lub
usługi
dostępu
do Internetu; polecenie o którym mowa w niniejszym punkcie potwierdzone zostało poprzez przekazanie Osobie
Poleconej Kuponu polecającego. Kupon ten dostępny jest do pobrania na stronie www Organizatorów:
www.elsat.pl/dokumenty/#Promocje,
f. Osoba Polecona zawarła z co najmniej jednym z Organizatorów umowę (o świadczenie usług telewizji kablowej bądź
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umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu); podpisanie umowy o którym mowa
w niniejszym punkcie potwierdzone zostało poprzez uzupełnienie przez pracownika BOK Kuponu polecającego
danymi Osoby Poleconej,
g. Osoba Polecona na skutek zamówienia złożonego w dniu zawarcia umowy rozpoczęła korzystanie z usług
świadczonych przez co najmniej jednego z Organizatorów; usługi o których mowa w niniejszym punkcie świadczone
są w Lokalu, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających przystąpienie do promocji żaden z Organizatorów
nie świadczył swoich usług,
h. Osoba Polecona w terminie określonym na fakturze uiściła opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z usług.
4. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 16.09.2019 r. i obowiązuje do odwołania.
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