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1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Internet za złotówkę” jest Airoute s.c. z siedzibą w 

Sopocie, adres: 81-877 Sopot ul. Smolna 1D, będąca dostawcą Usług, zwana dalej NETAREA. 

2. Promocja „Internet za złotówkę” obowiązuje od dnia 30 listopada 2010r. do odwołania. 

3. Promocja „Internet za złotówkę” jest skierowana do Abonentów NETAREA, którzy: 

a. w czasie jej trwania polecą osobę, która zdecyduje się na skorzystanie z usługi 

dostępu do internetu w Sieci NETAREA i zawrze Umowę o świadczenie Usług 

telekomunikacyjnych z NETAREA; 

b. nie zalegają z opłatami na rzecz NETAREA. 

4. Promocja „Internet za złotówkę” polega na zmniejszeniu Abonentowi obowiązującej go 

opłaty abonamentowej do wysokości 1 zł brutto za każdą poleconą osobę. 

5. Osobie poleconej, po zawarciu Umowy o świadczenie Usług telekomunikacyjnych z 

NETAREA na skutek polecenia, jako Abonentowi przysługuje jednorazowe zmniejszenie 

obowiązującej opłaty abonamentowej do wysokości 1 zł brutto. 

6. W przypadku Okresu Rozliczeniowego innego niż miesięczny, obowiązująca Abonenta 

opłata abonamentowa zostanie zmniejszona proporcjonalnie za jeden miesiąc do wysokości 

1 zł brutto. 

7. Opłata abonamentowa, o której mowa w ust. 4, obowiązuje w Okresie Rozliczeniowym 

następującym po miesiącu zawarcia przez osobę poleconą Umowy o świadczenie Usług 

telekomunikacyjnych z NETAREA. 

8. W przypadku polecenia przez Abonenta w ramach Promocji „Internet za złotówkę” więcej niż 

jednej osoby zmniejszenie obowiązującej Abonenta opłaty abonamentowej przechodzi na 

kolejne Okresy Rozliczeniowe. W przypadku innego Okresu Rozliczeniowego niż miesięczny, 

obowiązująca Abonenta opłata abonamentowa zostanie zmniejszona proporcjonalnie za 

kolejne miesiące do wysokości 1 zł brutto. 

9. Osoba polecona ma prawo wskazać wyłącznie jednego Abonenta, przez którego została 

zachęcona do skorzystania z Usług NETAREA. 

10. Abonent korzystający z Promocji „Internet za złotówkę” ma prawo w tym samym czasie 

korzystać z innych promocji NETAREA. 

11. Z Promocji „Internet za złotówkę” nie może skorzystać Abonent polecający osobę, która 

korzystała wcześniej z Usług NETAREA. 

12. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami Promocji „Internet za złotówkę” zastosowanie 

mają postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

NETAREA oraz Cenniku Usług telekomunikacyjnych NETAREA, o ile niniejsze postanowienia 

nie stanowią inaczej. 

 


