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REGULAMIN PROMOCJI 

w  sieci  CHEELOO 

„Black Friday” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Promocji „Black Friday”  jest „Cheeloo J. Turczyn i Wspólnicy” Spółka 

Jawna z siedzibą w Dębicy przy ul. Strażackiej 24, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS: 0000324741, dla której 

akta rejestrowe znajdują się  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 872-234-20-33, 

REGON: 180404568, nr telefonu 146969600 , e-mail: kontakt@cheeloo.net, zwaną 

dalej Usługodawcą lub Organizatorem Promocji.  

2. Promocja „Black Friday” jest kampanią promocyjną prowadzoną przez Usługodawcę  

na warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, obejmującą 

świadczenie Usługi Szerokopasmowego Dostępu do Sieci Internet oferowanej przez 

Usługodawcę na preferencyjnych warunkach. 

3. Uczestnikiem Promocji może być podmiot (zarówno konsument, jak i przedsiębiorca)-  

będący nowym Klientem, tj. który do tej pory nie korzystał z jakichkolwiek usług 

Usługodawcy, a  w dniu  27.11.2020r. zgłosi chęć montażu Usługi Szerokopasmowego 

Dostępu do Sieci Internet oferowanej przez Usługodawcę na niniejszych 

preferencyjnych warunkach, a następnie do dnia 31.12.2020r. zawrze umowę na 

dostawę Usługi Szerokopasmowego Dostępu do Sieci Internet oferowanej przez 

Usługodawcę  na okres 24 miesięcy.  Zgłoszeń montażu można dokonać telefonicznie 

pod nr tel. 146969600, mailowo pod adresem mailowym: kontakt@cheeloo.net,  

osobiście w Biurze Obsługi Klienta  przy ul. Strażackiej 24 w Dębicy, lub 

korespondencyjnie na adres siedziby Usługodawcy,   przy czym w przypadku 

zgłoszenia mailowego lub korespondencyjnego liczy się dzień 27.11.2020r. będący 

dniem  wysłania zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji 

Regulaminu Promocji.     

4. Za datę przystąpienia do Promocji uważa się datę akceptacji Regulaminu Promocji i  

zgłoszenie chęci montażu Usługi Szerokopasmowego Dostępu do Sieci Internet 

oferowanej przez Usługodawcę na niniejszych preferencyjnych warunkach.   

5. Promocja  obowiązuje w dniu 27.11.2020r.  od godziny 0:00 do godziny 23:59, przy 

czym upływ obowiązywania Promocji nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio 

nabyte przez Uczestnika Promocji.     

6. Promocja jest organizowana   i prowadzona przez Usługodawcę na tych obszarach, na 

których Usługodawca świadczy usługi objęte niniejszą Promocją. 
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II. Warunki Promocyjne            

 

1. W ramach Promocji  nowy Klient jest uprawniony do otrzymania rabatu  w opłacie 

abonamentowej  w miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi 

oraz maksymalnie w ciągu kolejnych dwóch pełnych miesiącach kalendarzowych, w 

wyniku którego opłata abonamentowa  jest obniżana do kwoty 1,00 zł brutto w 

danym miesiącu kalendarzowym,   jeżeli  w dniu 27.11.2020 r. zgłosi chęć montażu 

Usługi Szerokopasmowego Dostępu do Sieci Internet oferowanej przez Usługodawcę 

na niniejszych preferencyjnych warunkach, a następnie  zawrze z Usługodawcą 

umowę na okres 24 miesięcy  Usługi Szerokopasmowego Dostępu do Sieci Internet  w 

terminie do dnia 31.12.2020 r. i nie odstąpi od niej, przy czym  każdorazowo  z 

zastrzeżeniem, że kwota zsumowanego  rabatu   przyznawanego w ramach promocji 

nie może przewyższyć łącznie kwoty 180,00 zł brutto.   

2. Wartość rabatu przyznawanego  w ramach niniejszej promocji nie podlega wymianie 

na gotówkę.  

 

III. Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu  

świadczenia usługi  szerokopasmowego  dostępu do sieci Internet przez „Cheeloo J. 

Turczyn i wspólnicy” sp. jawna w Dębicy i obowiązuje w czasie trwania Promocji oraz 

w trakcie zawierania i realizacji umów zawartych na warunkach Promocji, jak również 

łącznie z postanowieniami umowy abonenckiej ma pierwszeństwo przed 

postanowieniami Regulaminu  świadczenia usługi  szerokopasmowego  dostępu do 

sieci Internet przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” sp. jawna w Dębicy.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 

zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi  

szerokopasmowego  dostępu do sieci Internet przez „Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” 

sp. jawna w Dębicy, umowy abonenckiej oraz obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.   

3. Każdy z Uczestników Promocji poprzez przystąpienie do promocji akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu.  

4. Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu w biurze obsługi klienta Usługodawcy   

oraz na stronie internetowej Usługodawcy  www.cheeloo.net.  

5. Promocja „Black Friday”  nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez 

Usługodawcę. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020 r. 

7. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Organizator Promocji, 

a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warunków Promocji.   Dane 

osobowe będą przechowywane w okresie wymagane przez prawo posiadania 

http://www.cheeloo.net/
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dokumentów podatkowych,  jak również do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń 

mogących wyniknąć z Promocji. Jednocześnie Organizator Promocji informuje 

Uczestnika Promocji  o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich   

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Promocji.  

 

 

 

 


