
Regulamin promocji „SZEPNIJ SŁOWKO ZNAJOMEMU” 

„SZEPNIJ SŁOWKO ZNAJOMEMU” to Program organizowany przez InterWan Sp. z o.o.
skierowany do Konsumentów, którzy w czasie trwania Programu polecą innej osobie

usługi InterWan Sp. z.o.o. Telewizję cyfrową, Internet stacjonarny lub Telefon stacjonarny.
W ramach Programu Polecający ma możliwość otrzymania jednorazowej zniżki na usługi,
w ramach płaconego abonamentu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

1. Organizatorem Promocji ,,SZEPNIJ SŁOWKO ZNAJOMEMU" jest firma InterWan Sp.z.o.o. z 
siedzibą  przy ul. Lazurowa 1, 05-311 Dębe Wielkie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział KRS pod numerem KRS 0000544468, o kapitale 
zakładowym w wysokości 619 000 PLN  NIP: 822-234-93-74, Regon: 361015909, RPT: 5522. zwana
dalej Operatorem lub Dostawcą. 

2. Program trwa od 01.02.2017r do 31.08.2017r
3. Jako osoba polecająca  może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Polecającym”), 

która w chwili przystąpienia do Programu jest Abonentem firmy InterWan Sp. z o.o. i posiada 
aktywną Usługę. 

4. Jako osoba polecona może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Poleconym”), jeśli 
zakupi nową Usługę firmy InterWan Sp.z.o.o.

5. W Programie jako Polecający nie może wziąć udziału Abonent, który znajduje się w okresie 
wypowiedzenia umowy.

6. W Programie jako Polecany nie może wziąć udziału osoba, która miała aktywne Usługi InterWan 
Sp.z.o.o. w okresie ostatnich 6 miesięcy.

7. Polecający i Polecony zwani są dalej Uczestnikami.
8. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
9. Warunkiem skorzystania z Programu jest:

- podanie przez Polecającego adresu email i zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz 
otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o promocjach, produktach 
lub usługach oferowanych przez InterWan Sp. z o.o.
- dostarczenie przez Poleconego do Biura Obsługi Abonenta (BOK) lub bezpośrednio 
Przedstawicielowi Handlowemu InterWan Sp.z.o.o. w momencie podpisywania Umowy z 
Organizatorem oryginału lub kopii prawidłowo wypełnionego kuponu dedykowanego do Programu 
„SZEPNIJ SŁÓWKO” zawierającego dane Polecającego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych i otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o promocjach, 
produktach lub usługach oferowanych przez InterWan Sp. z o.o.
- niezaleganie Polecającego z opłatami na rzecz Operatora. 
- aktywacja przez Poleconego Usług InterWan Sp.z.o.o., na które podpisał umowę

10. W ramach Programu, każdy Polecający otrzyma rabat w opłatach za miesięczny abonament, który 
zostanie naliczony na usługi InterWan Sp.z.o.o. Wysokość rabatu jest równa wysokości pierwszej 
miesięcznej opłaty abonamentowej brutto Poleconego. 

11. Rabat zostanie przyznany w kolejnym okresie rozliczeniowym, po dostarczeniu wypełnionego 
prawidłowo kuponu dedykowanego do Programu „SZEPNIJ SŁÓWKO”, oraz opłaceniu Abonamentu 
przez Poleconego

12. Jeśli miesięczna opłata abonamentowa Polecającego jest niższa niż miesięczna opłata 
abonamentowa Polecanego wówczas niewykorzystana zniżka przechodzi na miesiąc kolejny.



13. Do rabatu nie wliczają się:  opłaty abonamentowe za Pakiety Premium i Tematyczne Usługi 
InterWan TV  opłaty abonamentowe za Dostęp do usług cyfrowych TV  opłaty abonamentowe za  
Opcję Multiroom  opłaty abonamentowe za usługi dodatkowe  opłaty jednorazowe ponoszone  
zgodnie z Cennikiem lub warunkami obowiązującej promocji, przez Polecanego.

14. Jeśli Polecany korzysta z promocji dedykowanej dla zmieniających operatora wartość zniżki dla 
Polecającego będzie określona na podstawie płatności z kolejnego miesiąca po okresie 
promocyjnym za 1 zł.

15. Informacja o przyznanym rabacie zostanie przesłana do Polecającego pocztą elektroniczną, na 
adres mailowy podany na przekazanym przez Poleconego kuponie.

16. W przypadku gdy z Poleconym umowa zostanie rozwiązana na usługę/usługi InterWan Sp.z.o.o. 
przez Abonenta, lub Operatora z winy Abonenta w przeciągu 1 umowy jaką podpisz z InterWan 
Sp.z.o.o. Polecający utraci prawo do rabatu lub nastąpi jego rekompensata przy rachunku 
wystawionym w ciągu dwóch najbliższych okresów rozliczeniowych po rozwiązaniu umowy przez 
Polecanego. Rabat nie przysługuje w okresie wypowiedzenia umowy. 

17. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Polecającego, niewykorzystany rabat przepada.
18. Ilość osób Poleconych przez Polecającego jest nieograniczona. 
19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego, zapisy Umowy oraz „Regulaminu korzystania z usług InterWan Sp.z.o.o.”, a 
także bieżącego „Cennika usług InterWan Sp.z.o.o.”.

20. Organizator Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w trakcie 
jego trwania. Informacje o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie zamieszczone na stronie 
internetowej Organizatora. 


