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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ 

„POLECAJ, ZDOBYWAJ I” 
ważny od 26 października 2017r. do odwołania 

 

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 
 

1. Oferta Promocyjna „Polecaj, zdobywaj I” skierowana jest do wszystkich Użytkowników.  

II. SZCZEGÓŁY PROMOCJI 
 

1. Oferta Promocyjna „Polecaj, zdobywaj I” polega na skutecznym polecaniu przez Użytkownika (dalej „Polecający”) oferty Folx innej osobie 

(dalej „Osoba polecana”) poprzez przekazanie jej wygenerowanego w Aplikacji mobilnej Folx indywidualnego ciągu znaków przypisanego do 

Polecającego (dalej „Kod”). 

2. Polecenie uznaje się za skuteczne, jeśli Osoba polecana w okresie obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej: 

2.1. przed założeniem konta w Aplikacji mobilnej Folx wpisze Kod oraz 

2.2. włączy Subskrypcję. 

3. Skuteczne polecenie powoduje przyznanie: 

3.1. Polecającemu darmowego (bezpłatnego) Miesiąca subskrypcyjnego oraz 

3.2. Osobie polecanej trzech kolejnych, darmowych (bezpłatnych) Miesięcy subskrypcyjnych.  

4. Darmowy miesiąc zostanie przyznany Polecającemu od kolejnego Miesiąca subskrypcyjnego następującego po włączeniu przez Osobę 

polecaną Subskrypcji. 

5. Darmowe miesiące zostaną przyznane Osobie poleconej po wpisaniu Kodu w Aplikacji mobilnej Folx i włączeniu Subskrypcji. od momentu 

aktywacji Subskrypcji. 

6. Przyznane Użytkownikowi darmowe Miesiące subskrypcyjne, które nie zostaną wykorzystane przed dezaktywacją Karty SIM/USIM 

przepadają. 

III. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu wielką literą, a w nim niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z ich 

definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez BETA S.A lub Cenniku.  

2. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że 

odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana 

na stronie internetowej www.folx.com lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

3. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Operator może zaprzestać świadczenia Usług. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez BETA 

S.A. lub Cennik. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów 

wskazanych powyżej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

5. Warunki Oferty Promocyjnej Polecaj, zdobywaj I są dostępne na stronie internetowej www.folx.com. 
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