
Warunki korzystania z oferty dla 

przyjaciół 

1. Niniejsze warunki dotyczą oferty dla przyjaciół Lebara i obowiązują niezależnie od 

wszelkich innych warunków oferty. Warunki znajdują się na stronie: 

lebara.nl/voorwaarden. 

2. Oferta jest ważna od 22 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 i dotyczy wyłącznie 

abonamentów Sim Only. Lebara może przedłużyć ważność oferty. 

3. Osoby, które nie są jeszcze klientami Lebara Sim Only, a otrzymały łącze od uczestnika, 

mogą wykupić abonament za pomocą tego łącza, aby skorzystać z oferty dla przyjaciół. 

4. Z oferty może korzystać jedynie osoba, która: 

a) jest konsumentem (nie firmą); 

b) nie korzysta z łącza rozpowszechnianego do celów komercyjnych: 

c) ukończyła 18 lat;  

d) mieszka w Holandii. 

5. Jeżeli 30 dni po aktywacji abonament jest nadal aktywny, zarówno uczestnik, jak i jego 

przyjaciel otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o podanie numeru(-ów) konta do 

otrzymania przelewu. W przypadku zawarcia abonamentu z możliwością 

comiesięcznego wypowiedzenia uczestnik i jego przyjaciel otrzymają po 5 euro. 

W przypadku zawarcia abonamentu na okres 24 miesięcy (2-letniej umowy) uczestnik 

i jego przyjaciel otrzymają po 10 euro.  

6. Prawo do otrzymania pieniędzy wygasa w następujących przypadkach: 

a) Abonament wykupiony przez przyjaciela nie został zawarty za pośrednictwem 

osobistego łącza. 

b) Pomiędzy pierwszym użyciem łącza a wykupieniem abonamentu zostały usunięte 

pliki typu ciasteczka. 
c) Abonament przyjaciela został anulowany w czasie do namysłu, czyli w ciągu 30 dni 

od aktywacji (tak zwana promocja: Niezadowolony? Zwrot pieniędzy). 

d) Abonament nie został aktywowany w ciągu 30 dni od zakupu. 

e) Jeżeli uczestnik i jego przyjaciel są tą samą osobą lub korzystają z tego samego konta 

bankowego. 

7. Uczestnik i jego przyjaciel są uprawnieni do otrzymania zapłaty wyłącznie wtedy, gdy 

warunki oferty zostały spełnione w chwili zakupu. 



8. W przypadku (przypuszczalnego) nadużycia, oszustwa, manipulacji, obejścia lub 

naruszenia niniejszych warunków Lebara ma prawo do wykluczenia uczestników 

z niniejszej oferty. Lebara może to zrobić bez informowania uczestnika lub 

przedstawiania dowodu. 

9. Lebara zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków oferty. 

10. Lebara zastrzega sobie prawo do dodania nowych warunków oferty. 

11. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numery kont, adresy e-

mail i pliki ciasteczka, uzyskane przez firmę Lebara, mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w celu realizacji tej oferty. 

12. Do niniejszych warunków ma zastosowanie prawo holenderskie. 


