Regulamin Programu:
„Poleć Klienta – zyskaj Premię”
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji marketingowej Poleć Klienta – zyskaj
Premię organizowanej przez WeNet Sp. z o.o. (zwaną dalej: „WeNet”) z siedzibą w Warszawie, ul.
Postępu 14A, 02-676 Warszawa, spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000 PLN,
posługującą się numerami: NIP 5210125377 oraz REGON 012110943.
Definicje:
Klient Polecający - aktywny Klient WeNet posiadający aktywną umowę lub umowy na usługi
z oferty WeNet, nieposiadający zadłużenia płatności w ramach zawartych umów, jak również nowy
klient, który nawiązał współpracę i zamówił usługi z oferty WeNet i zdecyduje się polecić usługi
WeNet znajomemu przedsiębiorcy;
Nowy Klient - przedsiębiorca niebędący aktywnym klientem płatnym WeNet lub klient aktywny
nieposiadający aktywnego produktu na usługi opisane w pkt. 4 w roku podpisania umowy, zawierający
z polecenia Klienta Polecającego umowę na usługę z oferty: SEO, E-commerce, 5starWEB, Marketing
Lokalny, o wartości nie mniejszej niż 1 500 zł netto;
Premia - premia wypłacana Klientowi Polecającemu w kwocie 500 zł netto na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie za każdego poleconego Nowego Klienta.
Zasady Programu:
1. Klientem Polecającym może zostać każdy klient WeNet posiadający aktywną umowę lub umowy
na usługi z oferty WeNet, jak również nowy klient, który nawiązał współpracę i zamówił usługi
z oferty WeNet.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. W ramach Programu, Klient Polecający może polecić usługi WeNet znajomemu przedsiębiorcy
(dalej „Nowy Klient”) i w związku z takim poleceniem może otrzymać Premię o wartości 500 zł
(słownie: pięćset 00/100) netto (dalej: „Premia”).
4. Warunkiem przyznania Premii Klientowi Polecającemu jest zawarcie przez Nowego Klienta umowy
z WeNet na usługę z oferty: SEO, E-commerce, 5starWEB, Marketing Lokalny na kwotę nie niższą
niż 1 500 zł netto oraz dokonanie przez Nowego Klienta wpłaty pierwszej raty wynagrodzenia za
zamówioną usługę, zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z umowy zawartej przez
Nowego Klienta. Zawarcie umowy przez Nowego Klienta oraz wpłata pierwszej raty wynagrodzenia
muszą nastąpić w okresie posiadania przez Klienta Polecającego aktywnej umowy z WeNet.
5. Nowy Klient podczas zawierania umowy z WeNet wskaże imię i nazwisko oraz firmę lub numer NIP
Klienta Polecającego (tj. Klienta, od którego otrzymał polecenie).
6. Klient Polecający zostanie poinformowany przez WeNet o przyznanej Premii w terminie 14 dni od
dnia spełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej, albo o odmowie przyznania
Premii w przypadku nie spełnienia się przesłanek, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

7. Premia zostanie zrealizowana z chwilą wystawienia przez Polecającego faktury z tytułem usługi:
Premia za polecenie Nowego Klienta.
8. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie akceptacji warunków niniejszego
Regulaminu w dowolny sposób przewidziany prawem, tj. poprzez oświadczenie złożone pisemnie
lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie bądź drogą
elektroniczną).
9. Program może być promowany przez WeNet w Internecie, zwłaszcza wśród użytkowników
serwisów pkt.pl, panoramafirm.pl, w Social Media, wyszukiwarce Google oraz nagłaśniany
w akcjach typu Public Relations.
10. WeNet zastrzega sobie prawo do odwołania Programu w każdym czasie, a także do zmiany
Regulaminu.
11. Okres trwania Programu jest nieokreślony. WeNet może zakończyć Program w dowolnym
momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej https://wenetpolska.pl/regulaminy albo
drogą e-mailową. W przypadku zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia, które zostały
dokonane przed jego ogłoszeniem zostaną zakwalifikowane do Programu.

