
 
 

  

REGULAMIN PROGRAMU „POLEĆ USŁUGI NTELEKOM 
SĄSIADOWI I OTRZYMAJ KARTĘ NA ZAKUPY” 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich 
prowadzony jest Program „Poleć usługi NTELEKOM sąsiadowi i otrzymaj Kartę 
na zakupy” zwany dalej „Programem”). 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.ntelekom.pl  

3. Organizatorem Programu jest NTELEKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
adres: Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684164, posługująca 
się nadanym numerem NIP: 7123342457 (zwana dalej „Organizatorem”). 

4. Fundatorem Nagród w Programie jest NTELEKOM Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 204, 02-486 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684164, posługująca 
się nadanym numerem NIP: 7123342457 (zwana dalej „Fundatorem Nagród”). 

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.), zwany 
dalej „Kodeksem cywilnym”. 

6. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
847 j.t. ze zm.). 

7. Kontakt z Organizatorem Programu może być prowadzony drogą elektroniczną 
na następujący adres e-mail Organizatora: bok@ntelekom.pl oraz telefonicznie 
pod numerem : 22 256 26 96, a w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych na adres e-mail: iod@ntelekom.pl  

 

§ 2. 

Warunki oraz zasady uczestnictwa w Programie 

1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest „abonentem” 
sieci NTELEKOM oraz, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w 
Programie w sposób opisany w § 4 ust. 1 Regulaminu (zwana dalej 
„Uczestnikiem”). 

2. Uczestnikiem Programu może zostać abonent NTELEKOM nie posiadający 
zaległości w płatnościach.  
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3. Warunkiem udziału w Programie jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia przez 
Uczestnika do udziału w Programie w terminie opisanym w  § 3 ust. 1 
Regulaminu i w sposób opisany w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

4. Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Programie. 

5. Uczestnictwa w Programie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, 
w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne 
osoby i podmioty. 

6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i 
przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora Nagród, jak również członkowie 
ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

7. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
8. Za polecenie osoby (zwana dalej Osobą Polecaną), która podpisze z 

Organizatorem umowę (umowa o świadczenie usług Internetu i/lub Telewizji z 
Internetem na okres 24 miesięcy) na podstawie której usługi zostaną 
aktywowane, Organizator przekaże Uczestnikowi nagrodę rzeczową w postaci 
Kart podarunkowych. Wartość Kart podarunkowych stanowiących nagrodę 
ustalana jest na podstawie ilości umów jakie zostaną podpisane przez 
Organizatora z Osobami Polecanymi wg. poniższego :  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

9. Uczestnik przed odebraniem nagrody musi zadeklarować do którego sklepu 
chce otrzymać Kartę Podarunkową z pośród dostępnych tj. Biedronka, Allegro, 
Media Markt oraz Empik.  

10. Nagroda w postaci Karty podarunkowej może być wielokrotnością kart o  
niższych nominałach sumujących się do wartości uzyskanej nagrody.  

11. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
NTELEKOM przy ul. Bema 5 w Sulejówku. 

12. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi do 30 dni od zakończenia miesiąca, 
w którym Osoba Polecana podpisała umowę z Organizatorem o czym Uczestnik 
zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną.  
 

13. Ilość podpisanych umów z Osobami Polecanymi rozliczana jest na koniec 
każdego miesiąca. Podpisane umowy w dwóch różnych miesiącach nie sumują 
się.  

14. Jeżeli podczas jednego miesiąca Uczestnik poleci więcej niż 3 Osoby Polecane, 
z którymi Organizator podpisze umowy rozliczane są wg. poniższego :  

a. każda umowa powyżej 3 ma wartość 150 zł. 

1 umowa 150 zł 

    

2 umowy 400 zł 

    

3 umowy 700 zł 



 
 

 

15. Osoba Polecana może podpisać umowę z Organizatorem gdy znajduje się w 
zasięgu sieci Organizatora (Warszawa-Wesoła oraz Sulejówek) oraz posiada 
warunki techniczne umożliwiające wykonanie instalacji. 

16. Organizator Programu ani Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za 
zmianę danych Uczestnika uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub 
odebranie przez niego Nagrody. 

17. Organizator Programu ani Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za 
niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny 
leżącej po stronie Uczestnika. 

18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w 
postaci innej nagrody rzeczowej. 

19. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 
20. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. 

 

§ 3. 

Czas trwania Programu 

1. Program trwa w okresie od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r. (dalej: 
„Czas Trwania Programu”). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia Czasu Trwania 
Programu.  

§ 4. 

Zgłoszenie do udziału w Programie 

1. Aby wziąć udział w Programie należy: 
a. Wypełnić formularz polecający (zwany dalej Formularzem) poprzez podanie 

swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, telefon, adres mailowy 
oraz adres instalacji usługi oraz podanie danych Osoby Polecanej tj. imię i 
nazwisko, adres instalacji oraz telefon kontaktowy, Formularz należy pobrać ze 
strony internetowej Organizatora: www.ntelekom.pl. 

b. zapoznać się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia 
poprzez zaznaczenie okienka w treści Formularza, 

c. przesłać Formularz drogą elektroniczną na adres bok@ntelekom.pl z 
dopiskiem „Poleć usługi NTELEKOM sąsiadowi i otrzymaj Kartę na zakupy” lub 
dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Organizatora przy ul. Bema 5 w 
Sulejówku,  

d. wyrazić zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej z momentu odbioru 
nagrody i publikację fotografii na stronie www oraz profilu Facebook 
Organizatora wraz z informacjami o wynikach Programu. 

2. Wykonanie wszystkich warunków i czynności określonych w ust. 1 powyżej w 
terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, jest równoznaczne z 
dokonaniem prawidłowego zgłoszenia do udziału w Programie. 

 


