
Regulamin promocji „AVIOS AKTYWACJA minus”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest Korbank Media Cyfrowe sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia Fabrycznej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP 

897-17-21-120, REGON 020373926.

2. Promocja trwa od 14.02.2017 r. do 31.07.2017r.

3. Promocja organizowany jest pod nazwą „AVIOS AKTYWACJA minus” i zwana jest dalej 

„Promocją”.

4. W promocji może wziąć udział każdy aktywny ISP współpracujący z firmą KORBANK Media 

Cyfrowe Sp. z o.o. na podstawie umowy współpracy i zwany jest dalej Partnerem.

5. W imieniu Partnera akcje może nabywać osoba fizyczna, która:

a) jest właścicielem Partnera;

b) posiada minimum 5% udziałów Partnera;

c) jest w zarządzie Partnera;

d) aktywnie działa w imieniu Partnera i uzyskała aprobatę KORBANK.

6. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w kwotach netto.

Warunki Promocji

1. Dokupienie akcji KORBANK S.A. W danym miesiącu uprawnia Partnera do jednorazowej 

zniżki na poczet opłaty aktywacyjnej liczonej według wzoru: (L(n) – L(n-1)) x 1zł, gdzie:

a) L(n) to liczba ilości akcji w miesiącu bieżącym;

b) L(n-1) to liczba ilości akcji w miesiącu poprzednim.

2. Zniżka na poczet aktywacji urządzeń STB dystrybuowanych przez firmę Korbank musi być 

wykorzystana przez 30 dni od momentu jej przyznania.

3. Partner ubiegający się o zniżkę zobowiązany jest do przesłania screenshota z jego konta 

maklerskiego w którym będzie widoczne dane pozwalające na identyfikację właściciela 

konta oraz ilości akcji KORBANK S.A. Plik należy przesłać na adres e-mail: biznes@korbank.pl

4. Organizator zastrzega możliwość wykazania historii transakcji przez Partnera w przypadku 

niejasności związanej z ilością akcji KORBANK S.A. 

5. Udział Partnera w promocji wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
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Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji lub przedłużenia okresu trwania 

promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu.


