
Regulamin Oferty Promocyjnej
„5G”

Ogólne warunki Oferty Promocyjnej
1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla wszystkich Abonentów sieci.

2. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej  w okresie od 1 września 2012 do odwołania, należy 
zgłosić się w Biurze Handlowym znajdującym się w  Krośnie
przy ul. Bieszczadzkiej 1c/611 lub pod adresem poczty elektronicznej internet@systematic.pl.

3. Zasady określające zgłoszenie opisane są poniżej.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „5G”
1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej każdy Abonent może uzyskać rabat na wykupiony 

abonament pod warunkiem  skutecznego polecenia przez siebie klienta.   

2. Skuteczne polecenie oznacza czynność w której firma IT Systematic Group będąca właścicielem 
sieci Nstream.pl zawrze umowę terminową z nowym klientem  na dostęp do sieci  na okres co 
najmniej 12 miesięcy.

3. Dokonany fakt jakim jest polecenie klienta powinno zostać zgłoszone  na adres poczty 
elektronicznej (internet@systematic.pl) w okresie do 30 dni od podpisania umowy z nowym 
abonentem.

4. Uzyskany rabat (to pomniejszenie opłaty abonamentowej do poziomu 1 zł netto/miesięcznie za 
każdego poleconego klienta ) wypracowany w ten sposób rabat zostanie honorowany przy okazji 
wystawienia najbliższej faktury Vat.

5. Limit pozyskanych w ten sposób klientów uprawniająca do rabatu nie został określony.

6. Instalowane urządzenia pozostają własnością firmy IT Systematic Group.

Dodatkowe informacje
1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej „5G” nie wyklucza korzystania z innych Ofert 

Promocyjnych skierowanych do naszych klientów.     

2. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej „5G” w każdym czasie bez 
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana 
na www.nstream.pl. 

3. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej „5G” dostępne są na stronie internetowej www.nstream.pl . 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej „5G”, a 
postanowieniami Cennika lub Regulaminu IT  Systematic Group dla Abonentów, postanowienia 
niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
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