
  

REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS ZNAJOMYM” 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin Promocji „Poleć nas Znajomym”, zwany dalej Regulaminem Promocji, określa 
warunki i zasady skorzystania przez Klienta z Promocji „Poleć nas Znajomym”, zwanej dalej 
Promocją. 
2. mBit świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie 
Promocji, Regulaminie oraz Umowie Promocyjnej. 
3. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego 
treści pojęć: 
a) Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych mBit; 
b) Umowa Promocyjna - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta przez 
Klienta z mBit na warunkach i zasadach Promocji 
4. Pozostałe pojęcia, niewymienione w ust. 3 mają znaczenie określone w Regulaminie. 
 
 

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji 
 

1. Z Promocji może skorzystać Klient, który spełni łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 
a) w okresie od dnia 17 maja 2012 roku do odwołania  roku zgłosi Operatorowi 1 osobę które 
podpiszą umowę z polecenia o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu 
lub telewizji; 
b) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Polecony Klient zawrze z Operatorem Umowę 
Promocyjna 
c) jeśli jest to niezbędne dla rozpoczęcia świadczenia usług, udostępni wskazaną w Umowie 
Promocyjnej lokalizację w celu instalacji urządzeń technicznych umożliwiających świadczenie 
usług objętych Promocją: „Poleć nas Znajomym” nie później niż w przeciągu 30 dni od daty 
zawarcia Umowy Promocyjnej; 
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje 
niemożnością skorzystania z Promocji; 
3. mBit zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Promocyjnej w przypadku zgłoszenia 
przez Klienta chęci zawarcia takiej umowy po dniu 1 grudnia 2012 roku lub w przypadku braku 
możliwości technicznych . 
 
 

§ 3. Zasady promocji i warunki rozliczeń 
 

1. W ramach promocji strony obowiązują następujące warunki: 
a) Polecający będzie uprawniony do uzyskania ulgi w zakresie abonamentu telefonicznego i 
internetowego za każdą poleconą osobę 



  

b) w przypadku zawarcia przez osobę Poleconą Umowy na jedną z usług dostępnym w sieci 
mBit, osobie Polecającej przysługuje prawo do ulgi w wysokości do 50 zł brutto 
c) w przypadku zawarcia przez osobę Poleconą Umowy na więcej niż jedna usługa mBit, osobie 
Polecającej przysługuje prawo do ulgi w wysokości do 100 zł brutto 
d) rozliczenie ulgi następuje po opłaceniu przez osobę Poleconą 2 pierwszych faktur za usługi 
telekomunikacyjne mBit 
e) rozliczenie ulgi następuje w ramach opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 
następujący po opłaceniu przez osobę Poleconą 2 pierwszych faktur za usługi 
telekomunikacyjne mBit. W przypadku polecenia przez jedną osobę większej ilości osób, 
następne ulgi rozliczane będą w ramach opłat abonamentowych za kolejne okresy 
rozliczeniowe. Każda ulga może zostać rozliczona tylko w ramach jednego okresu 
rozliczeniowego, tym samym nie jest możliwe rozliczanie ulgi w kilku okresów rozliczeniowych 
f) ulga rozliczeniowa jest w pierwszej kolejności w ramach abonamentu telefonicznego, a 
następnie w ramach abonamentu internetowego 
g) wartość abonamentu po uwzględnieniu ulgi nie może być niższa niż 1 PLN brutto 
h) jeśli suma opłat abonamentach za okres rozliczeniowy, w którym rozliczana jest ulga będzie 
niższa od ulgi, pozostała wartość ulgi zostaje anulowana. 
2. Warunkiem skorzystania z promocji „Poleć nas Znajomym” jest wyrażenie zgody na 
otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, a co za tym idzie podanie poprawnego adresu 
mailowego na który przesyłane będą co miesięczne rozliczenia za korzystanie z usług mBit. 
 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, Regulaminem oraz Cennikiem będą 
miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy 
Kodeks cywilny i ustawy Prawo telekomunikacyjne. 


