MULTIROOM 24
Korzyści Promocji:
▪ Obniżone Opłaty Abonamentowe w całym Okresie Zobowiązania
▪ Obniżone Opłaty jednorazowe
I. Definicje
Nowy Abonent – Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji oraz w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia
do
promocji
nie
był
związany
z
Dostawcą
Usług
obowiązującą
Umową
i
nie
zalega
z płatnościami względem Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu.
Abonent – Uczestnik Promocji, który w dniu przystąpienia do Promocji jest związany z Dostawcą Usług obowiązującą Umową i nie
zalega z płatnościami względem Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu.
Promocja –warunki i zasady nabywania Usług i Usług Dodatkowych określone w niniejszym Regulaminie Promocji.
Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w zasięgu sieci Dostawcy Usług na obszarach których,
ze względów technicznych, możliwe jest korzystanie z tych Usług, która zawarła z Dostawcą Usług Umowę
na świadczenie Usług na Promocyjnych Warunkach niniejszej Promocji.
Pozostałe pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie, Regulaminach Szczegółowych i
Cennikach.
II. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji
1.

Promocja oferowana jest od dnia 29.03.2018 r. do 31.10.2018 roku.

2.

Uczestnikami Promocji mogą być zarówno Nowi Abonenci jak i Abonenci Dostawcy Usług, którzy w dniu przystąpienia do
promocji podpiszą/posiadają ważną umowę na usługę Telewizji Cyfrowej z Okresem Zobowiązania kończącym się nie wcześniej
niż ten wynikający z Promocji.

3.

Uczestnik Promocji zobowiązuje się do korzystania z usługi Telewizji Cyfrowej przez cały Okres Zobowiązania.
W przypadku posiadania usługi Telewizji Cyfrowej z innymi usługami podstawowymi (Oferta Usług) warunek korzystania z Usług
w okresie nie krótszym niż określony w niniejszej Promocji dotyczy całej Oferty.

III. Zasady Promocji
1.
2.

W ramach Promocji Opłata Abonamentowa i Opłata Powiązana za Usługę lub Ofertę Usług ulega w Okresie Zobowiązania
obniżeniu do wartości określonych w Tabeli nr 1.
Suma Jednorazowych Opłat Aktywacyjnych zostaje obniżona dla Uczestnika Promocji do:
▪ 10 zł (dziesięciu złotych) w przypadku skorzystania przez Uczestnika w ramach Promocji
z Usługi Multiroom z dekoderem HD.
▪ 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych) w przypadku skorzystania przez Uczestnika w ramach Promocji
z Usługi Multiroom z nagrywarką cyfrową PVR.
Informacje, o których mowa powyżej zostały zawarte w Tabeli 1.

3.

W przypadku konieczności dokonania w Lokalu montażu Gniazda Dodatkowego dodatkowo pobierana opłata ulega obniżeniu do
99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

4.

Usługa Multiroom jest świadczona wyłącznie na drugim Zestawie do odbioru Telewizji cyfrowej.

5.

W ramach usługi Multiroom Dekoder Telewizji Cyfrowej z nagrywarką (PVR) dostępny jest wyłącznie dla abonentów
korzystających z Dekodera Telewizji Cyfrowej z nagrywarką (PVR) do odbioru pakietów telewizji cyfrowej świadczonych w
ramach głównej Usługi Telewizji.

6.

Wysokość Opłat Abonamentowych oraz Opłat Powiązanych (w przypadku Usługi Telewizji), wysokość opłat jednorazowych
(opłat instalacyjnych i/lub aktywacyjnych), wartość udzielonej Ulgi, Okres Zobowiązania, wysokość Opłat po Okresie
Zobowiązania - zostały przedstawione w Warunkach Umowy lub w Potwierdzeniu Zmiany Warunków Umowy, w przypadku
dokonania zmiany Warunków Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

7.

Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto.

8.

Warunkiem przyznania ulg określonych w Promocji i w Promocyjnych Warunkach Umowy jest zobowiązanie się Uczestnika
Promocji do pozostania Abonentem Dostawcy Usług w zakresie wszystkich Usług wybranych w Promocji przez 24 miesiące
(Okres Zobowiązania) licząc od pierwszego pełnego miesiąca rozliczeniowego. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta lub
przez Dostawcę Usług z winy Abonenta Umowy zawartej na Promocyjnych Warunkach Umowy w trakcie Okresu Zobowiązania
Dostawcy Usług będzie przysługiwało w stosunku do Abonenta roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w ramach Promocji.
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9.

Wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług z winy Abonenta
przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta jest równa równowartości całej ulgi, pomnożonej przez liczbę pełnych
miesięcy pozostałych do końca Okresu Zobowiązania, a następnie podzielonej przez liczbę miesięcy Okresu Zobowiązania.

Tabela nr 1: Usługi Dodatkowe Multiroom
Usługa
lub
Oferta Usług

Opłata Abonamentowa i Powiązana
w całym Okresie Zobowiązania

Jednorazowa
Opłata Aktywacyjna

Okres
Zobowiązania

Multiroom HD

15,00 zł

10,00 zł

24 m-ce

Multiroom PVR

15,00 zł

49,00 zł

24 m-ce

IV. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej trwania, określonego w pkt. II
(wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w związku z uwarunkowaniami organizacyjnymi, technicznymi).
Szczegółowa informacja dostępna jest pod numerem Infolinii 601 601 601, w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta
Dostawcy Usług oraz na Stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana czasu obowiązywania. Promocji nie ma jednak wpływu na treść i
warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami na warunkach Promocji.
2. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe Warunki
Umowy).
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje. Odpowiednie zobowiązania,
o których mowa w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi własnoręcznym podpisem.

data i podpis Uczestnika Promocji
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