
REGULAMIN PROMOCJI 
”POLEĆ MAXLAN ZNAJOMEMU”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Poleć MAXLAN 
znajomemu” , zwanej dalej Promocją, jest 
MAXLAN s.c. z siedzibą w Toruniu ul. Białostocka
5, zwany dalej Operatorem.

2. Promocja trwa od 01.01.2014 r.  do 
odwołania. Operator na miesiąc przed 
zakończeniem promocji umieści informację na 
własnej stronie WWW.

3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich 
abonentów firmy Maxlan s.c., którzy 
jednocześnie spełnią następujące warunki: 

a) zostali wskazani przez nowego abonenta, który 
podpisał odpowiednie zgłoszenie, 
b) nie posiada zaległości płatniczych wobec 
Operatora
c) żadna z usług świadczonych na rzecz Abonenta 
nie jest zablokowana z jego winy.

4.Użyte określenia:
 - Operator – MAXLAN s.c. Toruń, ul. Białostocka 5, 

NIP. 879-260-78-67
 - Abonent – osoba fizyczna będąca konsumentem, 

która ma podpisaną umowę z firmą MAXLAN s.c. 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 - Klient – osoba fizyczna stająca się Abonentem – 
będąca w trakcie realizacji 
podłączenie/uruchamiania usługi 
telekomunikacyjnych Operatora.

§2 ZASADY PROMOCJI
1. Każdy Klient, który podpisał umowę z 
Operatorem na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w terminie §1 p.2 może 
wskazać Abonenta, który polecił mu usługi 
Operatora.
2. Wskazanie takie musi nastąpić w formie 
pisemnej wg poniższego wzoru, w momencie 
podpisywania umowy przez Klienta z Operatorem. 
Zgłoszenie musi być podpisane przez Klienta i 
przedstawiciela Operatora.
3. Abonent wskazany przez Klienta otrzyma 
jednorazowy rabat w wysokości miesięcznej opłaty 
abonamentowej za usługę z jakiej korzysta 
pomniejszony do kwoty 1 zł brutto.

Przyznany rabat będzie uwzględniony przy 
następnym okresie rozliczeniowym na FV 
Abonenta.
Promocja nie obejmuje przypadków, kiedy miejsce 

świadczenia usługi dla Klienta i Abonenta 
dotyczą tego samego lokalu.

Warunkiem przyznania rabatu Abonentowi jest 
rozpoczęcie świadczenia prze Operatora  na 
rzecz Klienta  usługi, dotyczy umowa.

§3POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin promocji w części przez niego 
regulowanej zastępuje odpowiednio postanowienia 
standardowej umowy i regulaminu usługi 
świadczonej przez Operatora, a także cennik usług 
Operatora.
2. Operator przyjmuje, iż wskazany przez Klienta 
Abonent zapoznał się z niniejszą Promocją i 
akceptuje jej warunki.
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych 
niniejszym regulaminem maja zastosowania 
odpowiednie postanowienia standardowego 
regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa 
polskiego.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie 
Operatora i na jego stronie WWW.
5. Niniejszy regulamin nie wyłącza możliwości 
podpisania umowy na zasadach ogólnych.
6. Regulamin stanowi integralną część umowy 
podpisanej w ramach promocji oraz wcześniej 
podpisanych umów w przypadku, gdy usługi te 
objęte są niniejszą Promocją.

ZGŁOSZENIE DO PROMOCJI „POLEĆ MAXLAN ZNAJOMEMU”

Ja niżej podpisany/a                                                                                    
                                                                                                                                                        
…........................................................................................................... zgłaszam do w/w promocji

 …..…..........................................................................................................................................
imię i nazwisko Abonenta, adres

..….............................................                                    dn. …...…..............….................................
     podpis przedstawiciela Operatora                                                                       data i czytelny podpis Klienta


