Regulamin Promocji “Razem lepiej - poleć sąsiada”
ważny od 01 marca 2014r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)
1. Promocja trwa w okresie od dnia 01.03.2014 r. do odwołania.
2. Organizatorem promocji jest firma Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Rybniku przy ul. Kilinskiego 33D, 44-200 Rybnik,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000411574, NIP 6423179156.
3. Promocja jest skierowana do klientów organizatora promocji.
4. Pojęcia zawarte w regulaminie i ich znaczenie:
a. Polecenie klienta - zachęcenie osoby lub firmy do skorzystania z usług firm grupy Leon. Formalnie polecenie klienta ma
miejsce w momencie podpisania umowy przez nowego klienta.
b. Osoba polecająca - klient organizatora promocji, który zachęcił inną osobę do skorzystania z oferty firm grupy Leon.
c. Osoba polecona - osoba fizyczna lub firma nie będąca w ostatnich 2 miesiącach klientem grupy Leon, podpisująca, w wyniku
rekomendacji Polecającego, umowę z jedną z firm grupy Leon. Adres instalacji osoby poleconej nie moze być taki sam jak
adres Polecającego.
5. Promocja “Razem lepiej - poleć sąsiada” polega na zrabatowaniu do kwoty 1 gr, jednego miesięcznego abonamentu internetowego
osoby polecającej w zamian za polecenie klienta. Osoba polecona również otrzymuje taki sam rabat dotyczący pierwszego miesiaca
jej umowy.
6. W celu właściwej identyfikacji osoby polecającej, i przyznania jej rabatu, w momencie podpisywania umowy nowy, polecony
klient musi podać dane osoby polecającej.
7. Wartość rabatu przyznawany w ramach niniejszej promocji nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Do grupy Leon należą następujące firmy: Leon Sp. z o.o., Leon Internet Sp. z o.o., Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k., Leon
Telekomunikacja Sp. z o.o. Sp. k.

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem promocji ..........................................................
(data i podpis)

Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik
e-mail: biuro@leon.pl, tel. 32 440 8000, http://www.leon.pl
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