
01-07-2017 r. Dąbrowa Górnicza 

REGULAMIN PROGRAMU „ZARABIAJ Z POLECENIA” 

„ ZARABIAJ Z POLECENIA” to Program organizowany przez TOM MEDIA Sp. z o.o. skierowany do wszystkich 

Abonentów, którzy w czasie trwania Programu polecą innej osobie usługi TOM MEDIA Sp. z o.o. (Telewizję wielopokojową, 

Telewizję cyfrową TOM-TOYA, Internet). W ramach Programu Polecający ma możliwość otrzymania jednorazowej zniżki na 

usługi w ramach płaconego abonamentu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

I. Organizator  

• Organizatorem Programu jest TOM MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Legionów Polskich 

129 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-wschód w Katowicach, VIII w 

Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435008 zwana w 

dalszej części Regulaminu także Organizatorem.  

II. Czas trwania Programu  

• Program trwa od 01.07.2017 r. do 30.12.2017 roku. 

III. Uczestnicy Programu  

• W Programie – jako osoba polecająca – może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Polecającym”), 

która w chwili przystąpienia do Programu jest Abonentem firmy TOM-MEDIA Sp. z o.o. i posiada aktywną Usługę: 

Telewizję wielopokojową, Telewizje cyfrową TOM-TOYA, Internet. 

• W Programie – jako osoba polecona – może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Poleconym”), jeśli 

zakupi nową Usługę Telewizję wielopokojową, Telewizje cyfrową TOM-TOYA, Internet. 

• W Programie, jako Polecający, nie może wziąć udziału Abonent, który znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy.  

• W Programie, jako Polecany, nie może wziąć udziału osoba, która miała aktywne Usługi TOM MEDIA w okresie 

ostatnich 3 miesięcy.  

• Polecający i Polecony zwani są dalej Uczestnikami.  

• Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.  

IV. Warunki uczestnictwa w Programie  

Warunkiem skorzystania z Programu jest:  

• Dostarczenie przez Poleconego do Biura Obsługi Klienta (BOK) prawidłowo wypełnionego kuponu dedykowanego do 

Programu „ZARABIAJ Z POLECENIA” zawierającego dane Polecającego 

• Niezaleganie Polecającego z opłatami na rzecz Operatora.  

• Aktywacja przez Poleconego Usług (Telewizja wielopokojowa, Telewizja cyfrowa TOM-TOYA, Internet), na które 

podpisał umowę.  

V. Warunki przyznania rabatu w abonamencie Polecającego  

• W ramach Programu, każdy Polecający otrzyma rabat w opłatach za miesięczny abonament, który zostanie naliczony na 

posiadaną Usługę. Wysokość rabatu jest równa wysokości pierwszej miesięcznej opłaty abonamentowej brutto za Usługę 

Poleconego.  

• Rabat zostanie przyznany w kolejnym okresie rozliczeniowym, po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego kuponu 

dedykowanego do Programu „ZARABIAJ Z POLECENIA”.  

• Jeśli miesięczna opłata abonamentowa Polecającego za Usługę jest niższa niż miesięczna opłata abonamentowa za 

Usługę Polecanego wówczas niewykorzystana ulga przechodzi na miesiąc kolejny.  

Do rabatu nie wliczają się:  

• opłaty abonamentowe za Pakiety Premium i Tematyczne Usługi TOM-TOYA Cyfrowa  

• opłaty abonamentowe za Opcję Multiroom  

• opłaty jednorazowe, aktywacyjne przez Polecanego, zgodnie z Cennikiem lub warunkami obowiązującej promocji.  

VI. Warunki dodatkowe w Programie  

• W przypadku gdy Polecony odstąpi od umowy na świadczenie Usług Polecający utraci prawo do rabatu lub nastąpi jego 

rekompensata przy rachunku wystawionym w ciągu dwóch najbliższych okresów rozliczeniowych po złożeniu 

odstąpienia od umowy przez Polecanego.  

• Rabat nie przysługuje w okresie wypowiedzenia umowy.  

• W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Polecającego, niewykorzystany rabat przepada.  

•  Ilość osób Poleconych przez Polecającego jest nieograniczona.  

VII. Postanowienia końcowe  

• W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego, zapisy 

Umowy oraz „Regulaminu korzystania z usług TOM MEDIA”, a także aktualny „Cennik usług TOM MEDIA”.  

• Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w trakcie jego trwania. Informacje 

o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.  

• Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.07.2017 r. 


