
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „ZAKABLUJ SĄSIADA”

1. Organizatorem promocji jest firma PPHU AN
48-370 Paczków, zwana dalej Operatorem.

2. W ramach promocji każdemu Abonentowi 
abonament do kwoty 1,23 zł z VAT za jeden miesiąc
klientów z Twojego polecenia podłączymy, tyle miesięcy abonamentu za 1,23 zł otrzymasz od Nas.

3. Przydzielenie upustu na abonament będzie przyznawane obecnemu 
podpisania umowy przez klienta poleconego.

4. Uczestnikami promocji mogą być wszyscy A

5. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest nie zaleganie w opłat

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

7. Promocja trwa od 01.02.2022r. do 31.01.2023
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakońc

8. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi w przypadku podejrzenia nadużycia lub innej sytuacji, która 
mogłaby działać na szkodę Operatora.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym r
telewizji kablowej i Internetu przez PPHU AN

10. Promocja dotyczy tylko klientów indywidualnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPHU AN-SAT

REGULAMIN PROMOCJI „ZAKABLUJ SĄSIADA”  

 

ji jest firma PPHU AN-SAT Katarzyna Łakoma z siedzibą w Paczkowie prz
Operatorem.  

2. W ramach promocji każdemu Abonentowi sieci AN-SAT z którego polecenia podłączymy nowego klienta
za jeden miesiąc. Promocja nie posiada żadnych ograniczeń ilościowych, tzn. że ilu nowych 

Twojego polecenia podłączymy, tyle miesięcy abonamentu za 1,23 zł otrzymasz od Nas.

Przydzielenie upustu na abonament będzie przyznawane obecnemu Abonentowi w miesiącu następnym od momentu 
podpisania umowy przez klienta poleconego.  

mocji mogą być wszyscy Abonenci sieci AN-SAT.  

romocji jest nie zaleganie w opłatach na rzecz Operatora.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  

31.01.2023r. lub do czasu podłączenia pierwszych nowych 100 klientów. 
zakończenia promocji.  

8. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi w przypadku podejrzenia nadużycia lub innej sytuacji, która 

ch nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu 
zez PPHU AN-SAT.  

. Promocja dotyczy tylko klientów indywidualnych. 

SAT Katarzyna Łakoma, ul. Wojska Polskiego 36, 48-370 Paczków 

NIP: 7532430851, www.an-sat.pl, tel. 77 545 32 72 

 

SAT Katarzyna Łakoma z siedzibą w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 36, 

SAT z którego polecenia podłączymy nowego klienta obniżymy 
. Promocja nie posiada żadnych ograniczeń ilościowych, tzn. że ilu nowych 

Twojego polecenia podłączymy, tyle miesięcy abonamentu za 1,23 zł otrzymasz od Nas.  

w miesiącu następnym od momentu 

Operatora. 

podłączenia pierwszych nowych 100 klientów. Operator 

8. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia przydzielenia ulgi w przypadku podejrzenia nadużycia lub innej sytuacji, która 

egulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu świadczenia usług 


