REGULAMIN
PROMOCJI „KUPONY URODZINOWE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Kupony urodzinowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez
Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul.
Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów, o kapitale zakładowym 300.260,00 zł, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032836; REGON
850012278, NIP 873-000-51-78, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Promocja odbywać się będzie w dniu 15.10.2019 r. od godziny 9:00:00 do 17:00:00.
3. Promocja prowadzona jest w Biurze Obsługi Klienta ZETO S. A. w Tarnowie, ul. Słoneczna 2830, 33-100 Tarnów.
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
5. Promocja łączy się z innymi promocjami.
6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora (ul. Przemysłowa 6,
33-100 Tarnów), stronie internetowej https://zetosa.pl/ oraz na fanpage’u firmy ZETO S.A.
dostępnym na platformie Facebook (https://www.facebook.com/zetosa/?ref=bookmarks).

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon urodzinowy i będące klientem
indywidualnym firmy ZETO S. A. w sposób ciągły przez co najmniej pięć lat.
2. Kupon urodzinowy można otrzymać, odwiedzając Biuro Obsługi Klienta ZETO S. A. w dniu
15.10.2019 r. od godziny 9:00:00 do 17:00:00.
3. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon urodzinowy.
4. Kupon urodzinowy wydawany jest na okaziciela.
5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1,
będąca pełnoletnią osobą fizyczną.
6. Kupon urodzinowy uprawnia klienta, mającego przez ostatnie 5 lat aktualną umowę
internetową, do 5% zniżki. Rabat obowiązuje przy podpisywaniu umowy na świadczenia
usług internetowych na okres 24 miesięcy. Kupon urodzinowy jest ważny bezterminowo.
7. Kupon należy przedstawić w momencie podpisywania kolejnej umowy.
8. Skorzystanie z kuponu urodzinowego następuje poprzez naliczenie odpowiedniego rabatu
przez pracownika Biura Obsługi Klienta ZETO S. A.
9. Kupon urodzinowy może być wykorzystany tylko jeden raz.

10. Posiadaczowi kuponu urodzinowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości
rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a
składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w
sprawie reklamacji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu
urodzinowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej
rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również
osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

