
REGULAMIN PROMOCJI
„INTERNET DO 18 MIESIĘCY ZA DARMO”

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin „INTERNET DO 18 MIESIĘCY ZA DARMO” określa warunki promocyjne
na  świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  w  zakresie  dostępu  do  Internetu  Midiko.pl  [  dalej
„Promocja”  ]  przez LiveNet Sp.  z o.  o.  42-600 Tarnowskie Góry ul.  Grodzka 1  wpisanego do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000338040 , NIP 6452489534, REGON
241333924, [ dalej „LiveNet” ].

2. Z niniejszej Promocji, na warunkach określonych w regulaminie promocji, mogą skorzystać osoby
fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny oraz przedsiębiorcy [ dalej „Abonenci” ], którzy w okresie obowiązywania promocji będą
zawierać  z  LiveNet  Sp.  z  o.o.  umowy  o  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  w  zakresie
dostępu do Internetu w zasięgu sieci Midiko.pl w formie pisemnej [ dalej „Umowa” ], zgodnie z
obowiązującym Regulaminem świadczeń usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu w sieci
midiko.pl  przez  LiveNet  Sp.  z  o.o.  [  dalej  ”Regulamin  świadczeń  usług”  ].  Zakres  usługi
świadczonej w ramach niniejszej Promocji jest ograniczony warunkami technicznymi i obszarem
działania sieci LiveNet Sp. z o. o.

3. Promocja trwa od dnia 01.04.2015 do 30.06.2015. LiveNet Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do
odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie
wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.

§ 2 OPIS PROMOCJI

1. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a. Przedłożenie dokumentów wymaganych przez LiveNet Sp. z o.o. do zawarcia umowy;
b. Pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy;
c. Brak zaległości płatniczych wobec LiveNet Sp. z o.o.;
d. Promocja dotyczy Klientów, którzy zobowiązani są umową terminową u innego Operatora,  a chcą

już zostać Klientami Midiko;
e. Abonent zyskuje do 18 miesięcy gratisowego dostępu do Internetu za pośrednictwem operatora

komunikacyjnego firmy LiveNet Sp. z o.o. właściciela marki Midiko;
f. Warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie, uprawnionej przez Operatora osobie umowy z

dotychczasowym dostawcą, w której zawarty jest okres trwania umowy;
g. W dniu podpisania umowy, Klient ponosi opłatę aktywacyjną, określoną w cenniku;
h. Zawarcie umowy na czas oznaczony minimum 24 miesięcy z dowolnej oferty;
i. Akceptacji warunków niniejszego regulaminu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają  postanowienia  Regulaminu
świadczenia usług  telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu przez LiveNet Sp. z o.
o.  dla Abonentów, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

2. Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem www.midiko.pl oraz w siedzibie
LiveNet Sp. z o. o.  

LiveNet Sp. z o. o.  z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Grodzka 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

0000338040, o kapitale zakładowym w wysokość 105 000 zł opłaconym w całości, NIP: 645-24-89-534, Regon: 241333924


