
Regulamin Promocji “Poleć Sąsiada”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich skorzystać można z promocji „Poleć
sąsiada” (dalej: Promocja).
2. Promocja jest organizowana przez Aquilo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wyględy ul.
Graniczna 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, pod nr KRS: 0000364976 NIP: 5213579653, REGON: 142589735 (dalej:
Organizator).
3. Promocja trwa od dnia 01.03.2023 do dnia 30.06.2023, co oznacza, że wyłącznie w tym
okresie można skorzystać z promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
4. Definicje:
a) Polecający – dotychczasowy klient Organizatora (jeden podmiot) polecający czujnik
Aquilo w okresie obowiązywania Promocji, którego numer identyfikacyjny urządzenia (ID
urządzenia) został podany w komentarzu podczas zakupu czujnika Aquilo przez Osobę
korzystającą z polecenia. Osoba, która zawarła umowę z Organizatorem na skutek
Polecenia (Osoba korzystająca z polecenia), może dokonywać dalszych poleceń i
uczestniczyć w Promocji w charakterze Polecającego.
b) Osoba korzystająca z polecenia – podmiot, który zakupił czujnik Aquilo od Organizatora
na skutek Polecenia, który podczas zakupu czujnika Aquilo w komentarzu podał ID
urządzenia Polecającego.
c) Polecenie – podanie przy zakupie czujnika Aquilo w komentarzu ID urządzenia
Polecającego, zakończone zakupem czujnika Aquilo przez Osobę korzystającą z polecenia.
5. Przedmiotem promocji jest:
Poleć sąsiada polega na rekomendowaniu czujnika Aquilo kolejnej osobie, która zakupi
czujnik Aquilo od Organizatora.
Polecający zyskuje trzy miesiące subskrypcji PREMIUM za 0 zł. Okres 3 miesięczny
PREMIUM za 0 zł rozpocznie się od daty zakupu czujnika przez Osobę korzystającą z
polecenia lub daty zakończenia subskrypcji PREMIUM posiadanej uprzednio przez
Polecającego (w zależności od tego, która data jest późniejsza). Jeśli Polecający dokona
polecenia więcej niż jednej osobie, która spełni przesłanki określone Regulaminem, zyskuje
kolejne 3 miesiące subskrypcji PREMIUM za 0 zł.
Osoba korzystająca z polecenia zyskuje trzy miesiące subskrypcji PREMIUM za 0 zł.
6. Promocja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Uczestnikiem promocji jest każdy Polecający lub Osoba korzystająca z polecenia przez
danego Polecającego.
8. Promocja przestaje obowiązywać gdy osoba Polecona dokona zwrotu czujnika Aquilo.
9. Promocja nie łączy się z innymi tego typu promocjami.
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.moico.pl oraz w siedzibie
Organizatora Promocji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie
bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i
obowiązki uprzednio nabyte przez Polecającego. Informacja o zmianie lub odwołaniu
zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.


