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Regulamin Promocji „Poleć Sąsiada”
prowadzonej przez E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Poleć Sąsiada” jest E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy
ul. Wolności 4, kod pocztowy 73-200 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000194171, zwana dalej
Operatorem.
2. Promocja rozpoczyna się dnia 26.11.2018 roku i obowiązuje do dnia odwołania. Odwołanie promocji
następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej www.e-cho.pl.
Odwołanie promocji oznacza brak możliwości przyznania nowego rabatu w ramach Programu i nie wpływa
na możliwość wykorzystania rabatu, do którego prawo Uczestnik uzyskał przed dniem jego odwołania.
§2
Warunki i zasady uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient E-CHO posiadający ważną umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, zwany dalej Abonentem oraz każdy Nowy Klient, który podpisze z Operatorem E-CHO
ważną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na skutek polecenia dokonanego przez Abonenta.
2. Polecenie jest realizowane gdy Nowy Klient, przed zawarciem umowy zgłosi Operatorowi,
iż usługi zostały polecone przez Abonenta E-CHO. Do zawieranej umowy przedstawiciel Operatora
sporządza i dołącza stosowny dokument i wprowadza adnotacje w systemie Operatora
o zastosowaniu promocji „Poleć Sąsiada”.
3. Zgłoszenie polecenia przez Nowego Klienta jest możliwe pod warunkiem, że nie jest i w przeszłości nie był
związany umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem.
§3
Zasady przyznawania rabatu
1. Polecając Nowego Klienta w sposób zgodny z zasadami określonymi w §2 ust. 2 i ust. 3 Dotychczasowy
Klient oraz Nowy Klient uzyskują rabat na abonament podstawowy za pełny cykl rozliczeniowy. Rabat
pomniejsza cenę podstawową abonamentu do kwoty 1 zł brutto. Rabat dotyczy wyłącznie abonamentu
podstawowego za usługę Telewizji, Telefonu oraz Internetu.
2. Udzielenie rabatu jest możliwe na następujących taryfach internetowych i telefonicznych: e-cho, tele-cho,
e-cho firma, tele-cho biznes.
3. Warunkiem otrzymania przez Abonenta rabatu, o którym mowa w ust. 1 jest zawarcie z Operatorem przez
Nowego Klienta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz jej realizacja
tj. uruchomienie usług i wystawienie pierwszej faktury za pełny okres rozliczeniowy.
4. Rabat jest wyrażony w formie korekty do faktury VAT i jest udzielany do pierwszego pełnego cyklu
rozliczeniowego za abonament podstawowy większy niż 1 zł. Naliczenie rabatu następuje po uruchomieniu
usług u Nowego Klienta oraz w tym samym miesiącu u Abonenta. Jeśli w danym miesiącu abonament
podstawowy ma wartość 1 zł brutto lub mniej, bądź w danym miesiącu występują inne rabaty za polecenie,
rabat u Abonenta jest udzielany na kolejnych fakturach.
5. Rabat może zostać wykorzystany w terminie 12 miesięcy od dnia spełnienia warunków do jego uzyskania,
o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Po upływie tego terminu prawo do niewykorzystanego
rabatu lub jego niewykorzystanej części wygasa.
6. Promocja „Poleć sąsiada” łączy się z innymi dostępnymi promocjami oraz zniżkami, oferowanymi przez
Operatora.
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7. Wszystkie pozostałe usługi są płatne według Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych Operatora.
§4
Zasady przyznawania nagrody
1. Polecając 12 Nowych Klientów w sposób zgodny z zasadami określonymi w § 3 Abonent otrzymuje
od Operatora nagrodę rzeczową w postaci nowego telewizora LED o wielkości minimum 40 cali.
2. Po spełnieniu warunków i pozytywnym zweryfikowaniu ich przez Operatora, odbiór nagrody jest możliwy w
Biurze Obsługi Klienta w Choszcznie.
3. Warunkiem odebrania nagrody rzeczowej przez Abonenta jest wyrażenie zgody na nieodpłatne, wielokrotne
i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach
wykonanych w ramach działań w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji o promocji „Poleć Sąsiada”. Jednocześnie zgadza się, że
wykorzystanie tych zdjęć i filmów nie stanowi naruszenia jego dóbr osobistych. Zdjęcia te mogą być
wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji promocji „Poleć Sąsiada” przez spółkę E-CHO Sp. z o. o.
oraz E-CHO Media Sp z o.o.
§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, podpisując umowę abonencką zawartą
w ramach Promocji
2. Promocja zastępuje odpowiednie postanowienia standardowej Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu
Świadczenia Usług E-CHO, a także oferty usług Operatora – w zakresie cennika usług.
3. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu lub jego zakończenie, w czasie nieokreślonym.
4. Regulamin Promocji „Poleć Sąsiada” jest dostępny na stronie www.e-cho.pl lub w Biurach Obsługi Klienta
E-Cho.
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