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Regulamin promocji „ambasador”
1. Organizatorem promocji „ambasador”, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymin, zwany
dalej JPK.
2. Promocja trwa od 15 grudnia 2007 do 31 grudnia 2012.
3. Promocja jest skierowana do obecnych abonentów sieci JPK, którzy mają aktywną umowę na usługi internetowe lub telefoniczne ITC w sieci JPK i nie zalegają z opłatami za okres dłuższy niż 1 miesiąc (zwanymi dalej
ambasadorami) oraz namówią nową osobę lub firmę, która w dniu podpisania umowy nie była abonentem
sieci JPK (zwana dalej kandydatem), na podpisanie umowy z JPK na minimum 24 miesiące.
4. Promocja polega na udzieleniu upustu w miesięcznych opłatach abonamentowych w wysokości 50 złotych.
5. Zainteresowani ambasadorzy mogą skorzystać z promocji pod warunkiem:
a) niezalegania z opłatami przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,
b) podania adresu e-mail na który będą wysyłane faktury (na pisemnej akceptacji warunków promocji według poniższego wzoru),
c) namówienia swojego bliższego lub dalszego sąsiada na podpisanie umowy z JPK na minimalny okres 24
miesięcy (warunkiem koniecznym są możliwości techniczne podłączenia kandydata),
d) kandydat musi najpóźniej w dniu podpisania umowy podać numer klienta oraz nazwisko lub nazwę ambasadora (na umowie będzie dopisek „ambasador: nazwisko lub nazwa, numer klienta”),
e) kandydat musi podpisać umowę wyłącznie w BOK-u,
6. Ambasador może polecić dowolną ilość kandydatów.
7. Sposoby udzielenia upustu:
a) upust będzie uwzględniony na najbliższej fakturze po podpisaniu umowy przez kandydata oraz po dostarczeniu przez ambasadora do JPK jego pisemnej zgody na warunki promocji „ambasador”, wraz z adresem
e-mail o którym mowa w pkt 5b, według poniższego wzoru,
b) upust na pojedynczej fakturze nie może być większy niż suma wszystkich opłat abonamentowych na danej
fakturze (internet i ITC) pomniejszonych o 1,22 pln,
c) w przypadku gdy cały upust nie będzie wykorzystany na danej fakturze jego niewykorzystana część będzie przeniesiona na kolejne faktury aż do całkowitego wykorzystania,
d) w przypadku rozwiązania umowy przez ambasadora niewykorzystana część upustu przepada,
e) w przypadku zalegania przez ambasadora dłuższego niż 1 miesiąc w okresie w którym został naliczony
upust, kolejne należne upusty przepadają,
f) faktury będą dostarczane tylko drogą elektroniczną (nie będą to faktury elektroniczne w rozumieniu odpowiedniej ustawy),
8. Kandydat i Ambasador ma prawo skorzystać korzystać z innych promocji dotyczących świadczenia usług dostępu do Internetu lub ITC, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
9. JPK może zmienić czas obowiązywania promocji bez podania przyczyny.
10. Do świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz ITC w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia zawarte w:
a) regulaminie świadczenia usług w osiedlowej sieci komputerowej,
b) regulaminie świadczenia usług telefonicznych,
c) odpowiednim regulaminie innej promocji JPK z którego korzysta ambasador,
d) odpowiednie cenniki JPK,
o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.
Wzór oświadczenia ambasadora:
miejscowość, data
imię nazwisko
numer klienta
e-mail
Niniejszym oświadczam, iż akceptuję w całości warunki promocji „ambasador”.
____________________
data i podpis (czytelny)

