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REGULAMIN PROMOCJI  
POLECAJ I ZARABIAJ EDYCJA I 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Polecaj i zarabiaj” („Promocja”) jest OTVARTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-569, ul. 
Inżynierska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX wydział KRS pod nr 0000194197, kapitał zakładowy 140 000,00zł, 
NIP 8882780351, REGON 911339638 („OTVARTA”). Biuro Obsługi Klienta tel. 699711699, e-mail: 
biuro@otvarta.pl. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą i niezdefiniowane w nim 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
OTVARTA Sp. z o.o. oraz odpowiednim Cenniku. 

3. Promocja skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora oraz osób będących Abonentami 
Operatora, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz OTVARTA, a także 
Abonentów, w stosunku do których nie był prowadzony proces windykacyjny zakończony rozwiązaniem Umowy. 

4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji: 

a) Abonent Polecający – Abonent OTVARTA, który nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych 
należności na rzecz OTVARTA i który ma aktywne Usługi w sieci OTVARTA, przy czym Usługi te zostały 
aktywowane do dnia 31.08.2022 r. włącznie, 

b) Zamawiający – osoba nie będąca Abonentem OTVARTA, w stosunku do której nie był prowadzony proces 
windykacyjny zakończony rozwiązaniem Umowy, składająca zamówienie na Usługi OTVARTA z 
wykorzystaniem Kodu promocyjnego dla zamawiającego, 

c) Kod promocyjny dla zamawiającego– unikalny ciąg znaków udostępniony Abonentowi Polecającemu przez 
OTVARTA za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na kontaktowy numer telefonu umożliwiający 
Zamawiającemu skorzystanie z Promocji. Kod promocyjny ważny jest przez 6 miesięcy od chwili jego 
udostępnienia Abonentowi Polecającemu, 

d) Kod aktywacyjny do Portalu OTVARTA 24/7 – unikalny ciąg znaków udostępniony przez OTVARTA 
Abonentowi Polecającemu za pośrednictwem wiadomości SMS wysłany na kontaktowy numer telefonu 
umożliwiający Abonentowi Polecającemu aktywację rabatu za pośrednictwem Portalu OTVARTA 24/7. Kod 
aktywacyjny do Portalu OTVARTA 24/7 ważny jest przez 6 miesięcy od chwili jego udostępnienia Abonentowi 
Polecającemu. 

5. Kody promocyjne dla zamawiającego udostępniane są od dnia 24.10.2022 r. do 31.12.2022 r.  

6. OTVARTA zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Abonentem, 
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o. oraz odpowiedniego Cennika i 
odpowiedniego Regulaminu Oferty Promocyjnej z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§2 Warunki wzięcia udziału w Promocji 

1. Aby skorzystać z Promocji konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:  

1.1. Przez Abonenta Polecającego 

a) udostępnienie Zamawiającemu Kodu promocyjnego dla zamawiającego otrzymanego za pośrednictwem 

wiadomości SMS od OTVARTA, 

b) odebranie wiadomości SMS z powiadomieniem o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego,  

c) opłacenie w terminie przez Zamawiającego faktury aktywacyjnej oraz trzech kolejnych faktur 

abonamentowych za Usługi świadczone na podstawie Umowy, o której mowa w §2 ust 1.2 a), 

d) odebranie wiadomości SMS z powiadomieniem o spełnieniu warunków przez Zamawiającego i 

uprawnieniu do skorzystania z rabatu wraz z Kodem aktywacyjnym do Portalu OTVARTA 24/7, 

e) aktywacja przyznanego rabatu przez Portal OTVARTA 24/7. 

1.2.  Przez Zamawiającego 

a) złożenie zamówienia z Kodem Promocyjnym dla zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 1.1 a), na 

zawarcie Umowy/Umów za pośrednictwem dedykowanej podstrony e-Sklepu OTVARTA, dostępnej pod 

adresem https://otvarta.pl/polecaj-i-zarabiaj lub telefonicznie pod numerem 699 711 699 w dowolnej 

Taryfie z Cennika Taryf Narodowych, 
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b) zawarcie skutecznej Umowy/Umów, o której mowa w §2 ust. 1.2 a) 

 

§3 Szczegółowe zasady Promocji 

1. Po poprawnej aktywacji Promocji, Abonentowi Polecającemu przyznany zostanie rabat na Opłatę Abonamentową 
do wszystkich aktywnych Usług w wysokości określonej w tabeli poniżej. Wysokość udzielonego rabatu zależna 
jest od Taryfy, w której zawarta została Umowa, o której mowa w §2 ust 1.2 b).  W przypadku, gdy Zamawiający 
zawrze więcej niż jedną skuteczną Umowę, o której mowa w §2 ust. 1.2 b), przyznane rabaty sumują się, jednakże 
maksymalna kwota przyznanego rabatu nie może przekroczyć 100 zł. 

 

Taryfa  
Wysokość rabatu na Opłatę Abonamentową dla 

Abonenta Polecającego 

O! Najtańsza! 50 zł 

O! Najlepsza! 50 zł 

O! Korzystna! 100 zł 

O! Swobodna! 100 zł 

O! Gigantyczna! 100 zł 

2. Rabat na Opłatę Abonamentową przyznany zostanie w formie środków promocyjnych na Koncie Abonenta w 
pierwszym Okresie Rozliczeniowym następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym Polecający wykonał 
czynności opisane w §2 ust. 1.1 e).  

3. Środki promocyjne przeznaczone są wyłącznie na pokrycie Opłat Abonamentowych za aktywne Usługi na Koncie 
Abonenta Polecającego i nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny, a także, w przypadku ich 
niewykorzystania, nie są zwracane w jakiejkolwiek formie. Środki promocyjne nie mogą zostać przeznaczone na 
usługi świadczone poza Opłatą Abonamentową.  

4. Aktualny stan środków promocyjnych można sprawdzić w Portalu OTVARTA 24/7 po poprawnym zalogowaniu 
się. 

5. Środki promocyjne pobierane są z Konta Abonenta automatycznie, każdorazowo po wystawieniu Rachunku. O ich 
całkowitym wykorzystaniu Abonent Polecający poinformowany zostanie za pomocą wiadomości SMS wysłanej na 
numer kontaktowy. 

6. Spełnienie przez Zamawiającego warunków określonych w §2 ust. 1.2 spowoduje udzielenie rabatu na Opłatę 
Abonamentową w Taryfach określonych w poniższej tabeli: 

 

Taryfa 
Wysokość udzielonego rabatu 

na Opłatę Abonamentową 
Wielkość Limitu Transferu Danych 

dostępna w ramach Promocji 

O! Najlepsza! 4,00 zł 15 GB 

O! Korzystna! 4,00 zł 25 GB 

O! Swobodna! 6,00 zł 40 GB 

7. Zwiększenie dostępnego Limitu Transferu Danych, o którym mowa w §3 ust. 6 uruchomione zostanie w dniu 
Aktywacji Usług objętych Umową lub Umowami o których mowa w § 2 ust. 1.2 b) i uruchomione jest na cały czas 
trwania Umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 8 regulaminu Promocji. 

8. Zawarcie przez Zamawiającego aneksu zmieniającego Taryfę lub promocję do Umowy, o której mowa w §2 ust. 1.2 
b), powoduje utratę prawa do korzystania z Promocji na Usłudze, której dotyczy aneks. 

9. Polecenie przez Abonenta Polecającego więcej niż jednego Zamawiającego uprawnia każdego z Zamawiających do 
skorzystania z Promocji. Polecenie przez Abonenta Polecającego więcej niż jednego Zamawiającego nie uprawnia 
Polecającego do kolejnego skorzystania z Promocji. To znaczy, że Abonent Polecający może skorzystać z Promocji 
tylko jeden raz. 

10. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 2ust. 1.2 b), nie dojdzie do skutku lub zostanie rozwiązana przed 
terminem określonym w §2 ust 1.1 c):  

a) W przypadku Abonenta Polecającego: zostanie wysłana wiadomość SMS, informująca o niespełnieniu 
warunków wzięcia udziału w Promocji. 

 

 


