
REGULAMIN PROMOCJI „PODAJ DALEJ’ (dalej „Regulamin”) 
1. Organizatorem promocji  „Podaj dalej” zwanej dalej Promocją są: 

a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze               
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP:         
783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł, zwana dalej również: „EVIO” oraz  

b. EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze                
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP:         
7781410391, kapitał zakładowy 200.000,- zł reprezentowana przez pełnomocnika EVIO         
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej również „EVIO Polska”. 

zwani dalej łącznie „Dostawcami usług” lub „Organizatorami”. Promocja jest realizowana też           
we współpracy z Operatorami Lokalnymi, którzy zarządzają sieciami telekomunikacyjnymi         
wykorzystywanymi przez Organizatorów do świadczenia usług telewizji cyfrowej. 

2. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie wielką literą nadane zostaje następujące          
znaczenie: 

a) Abonent – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje            
zdolność prawną, która jest związana z niektórymi lub wszystkimi Organizatorami umową na            
świadczenie usług telekomunikacyjnych; 

b) Bonus – świadczenie niepieniężne przyznane Polecającemu w ramach niniejszej Promocji          
polegające na prawie nie odpłatnego korzystania z usługi telewizji CANAL+ przez okres do 3              
miesięcy (niepełny miesiąc aktywacyjny + 2 pełne miesiące kalendarzowe) o wartości nie            
wyższej niż 150 złotych brutto; 

c) Polecony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje            
zdolność do czynności prawnych, która w wyniku Polecenia Usług Organizatorów przez           
Uczestnika zawrze z Organizatorami umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych; 

d) Polecenie – wszelkie działania i zachowania Uczestnika, których wynikiem i skutkiem jest            
zawarcie przez Poleconego umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z         
Organizatorami lub zwiększenie zakresu kupowanych od Organizatora usług; 

e) Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca kryteria uczestnictwa w Promocji opisane w niniejszym            
Regulaminie; 

f) Umowa – umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy         
Organizatorami lub niektórymi z nich a Abonentem; 

g) Usługi Organizatorów – usługi telekomunikacyjne w zakresie telewizji cyfrowej świadczone          
przez Organizatorów na rzecz jego Abonentów. 

3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Abonenci Organizatorów, lub niektórych z          
Organizatorów, niezależnie od tego czy w dniu przystąpienia do Promocji przysługuje im            
prawo do odbioru pakietu zawierające kanał CANAL+. 

4. Promocja organizowana jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatorów pod         
adresem swietlna.tv/podajdalej. W celu skorzystania z Promocji kandydat na Uczestnika          
zobowiązany jest do:  

a) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie        
internetowej swietlna.tv/podajdalej 

b) wyrażenia zgody na brzmienie niniejszego Regulaminu oraz zobowiązania się do jego           
przestrzegania; 

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika         
dla celów związanych z organizacją Promocji; 
Wzór deklaracji uczestnictwa w Promocji wraz ze zgodą o której mowa w pkt a) i b)                
powyżej stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Z chwilą łącznego spełnienia warunków wskazanych w pkt. 4 Uczestnik zawiera z            
Organizatorami umowę na uczestnictwo w Promocji o treści wynikającej z niniejszego           
Regulaminu. 



6. Celem Promocji jest zachęcanie jego Uczestników do polecania Usług Organizatorów wśród           
swojego kręgu znajomych. 

7. Z tytułu każdego skutecznego Polecenia Uczestnikom przysługuje prawo do uzyskania Bonusu           
przyznawanego na zasadach opisanych poniżej: 

a) w przypadku Uczestników, którzy na mocy zawartej z Organizatorami umowy mają           
prawo do korzystania z pakietu kanałów CANAL+ - przysługuje im zwolnienie z opłaty             
abonamentowej za te pakiety przez okres 3 miesięcy kalendarzowych następujących po           
miesiącu w którym Polecony zawarł Umowę z Organizatorami; 

b) w przypadku uczestników, którzy na mocy zawartej z Organizatorami umowy nie mają            
prawa do korzystania z pakietu kanałów CANAL+ - uzyskują oni prawo do bezpłatnego             
korzystania z pakietu kanałów CANAL + przez okres do 3 miesięcy następujący po dniu,              
w którym Polecony zawarł Umowę z Organizatorami (niepełny miesiąc aktywacyjny +           
2 pełne miesiące kalendarzowe). 

- przy czym w obu wypadkach wartość Bonusu wynosi nie więcej niż 150 złotych brutto, przy                
czym Bonus nie może podlegać wymianie na świadczenie pieniężne podlegające wypłacie. 

8. Za skuteczne Polecenie uważa się działania, które doprowadziły do spełnienia następujących           
warunków łącznie: 

a) osoba nie związana z żadnym z Organizatorów Umową w dniu zawarcia Umowy oraz w              
okresie 3 miesięcy przed dniem jej zawarcia, zawarła z nim Umowę spełniającą            
warunki wskazane w niniejszym Regulaminie; oraz 

b) Polecający w dniu aktywowania Bonusu jest abonentem pakietów podstawowych         
START+EXTRA HD (z możliwości otrzymania bonusu wyłączeni są abonenci         
korzystający tylko z pakietu START) 

c) Polecony oraz Polecający mają inny adres zamieszkania, adres siedziby o adres           
aktywacji. 

przy czym w razie wystąpienia wskazanym warunków, Polecenie uważa się za skuteczne            
jeśli Polecony wskazał przy zawieraniu Umowy, że zawiera ją z Polecenia Uczestnika,            
podając jego pełne dane to jest: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

9. W razie braku wskazania przez Poleconego danych Uczestnika najpóźniej w chwili zawarcia            
Umowy, Uczestnik traci prawo do wypłaty Bonusu. 

10. W celu uzyskania prawa do Bonusu Umowa z Organizatorami musi zostać zawarta na             
następujących warunkach: 

a) na czas określony nie krótszy niż 24 mc; 
b) przewidywać zapłatę kary umownej w razie rozwiązania ich przed okresem na jaki            

zostały zawarte. 
11. W przypadku dokonania kilku Poleceń, Bonusy będą udzielane Uczestnikom po wykorzystaniu           

poprzedniego Bonusu. 
12. Uczestnik traci prawo do Bonusu jeśli Polecony odstąpi od Umowy lub od aneksu do Umowy               

na mocy przysługujących mu uprawnień jako konsumentowi. W takim wypadku Uczestnik traci            
prawo do korzystania z pakietu CANAL+ na warunkach promocyjnych i zobowiązany będzie do             
uiszczenia opłaty za okres w jakim był mu on udostępniony nieodpłatnie na warunkach             
zgodnie z Cennikiem Organizatorów. 

13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29            
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926                
z późniejszymi zmianami) na potrzeby przeprowadzenia Promocji, udzielenia Bonusów oraz          
wypełnienia wszelkich obowiązków podatkowych. 

14. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest         
niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji w tym do otrzymania Bonusu. 

15. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach              
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 



16. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Dane mogą być powierzone do          
przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatorów w związku z Promocją. 

17. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji za         
pośrednictwem poczty lub poczty e-mail na działania Organizatorów podejmowane w ramach           
Promocji, w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości. Reklamacje wniesione po              
upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się            
datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

18. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego         
reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie           
tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego           
dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis          
okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Operatora          
Lokalnego. 

19. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie          
14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatorów. 

20. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z jej Regulaminem.           
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,            
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 

21. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Promocji, informując o tym             
Organizatorów na piśmie lub za pomocą poczty e-mail. 

22. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie            
internetowej swietlna.tv/podajdalej. 

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie         
przepisy Kodeksu cywilnego. 

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu, co nie wpłynie na prawa nabyte            
Uczestnika. 

25. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia na podmioty trzecie praw związanych z            
uczestnictwem w Promocji w szczególności prawa do Bonusu. 

26. Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.  do dnia jej odwołania przez Organizatorów.  
27. O zakończeniu prowadzenia Promocji jego Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą          

indywidualnych wiadomości przekazanych na zasadach wynikających z niniejszego        
Regulaminu.  

28. Z dniem doręczenia informacji o zakończeniu prowadzenia Promocji ulega rozwiązaniu umowa           
o uczestnictwo w Promocji zawarta z Uczestnikiem przez jego przystąpienie do Promocji.            
Uczestnik zachowuje prawa do Bonusów nabytych w czasie obowiązywania Promocji. 

 
 


