Regulamin jesiennej promocji na PAKIET DWÓCH USŁUG, w sieci TVK Toruń.
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji usług telekomunikacyjnych, zwanej dalej Promocją, kierowanej do nowych abonentów
Telewizji Kablowej Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu z siedzibą przy ul. Tuwima 9,
zwanej dalej Operatorem.
§2

Promocja w sieci TVK Operatora obowiązuje od 14 września 2016 roku do odwołania.
§3

Przedmiotem Promocji jest świadczenie przez Operatora dla nowych abonentów na podstawie umowy pakietu dwóch usług
telekomunikacyjnych zawartej na czas nieoznaczony nie krótszy niż 24 miesiące od zawarcia umowy.
§4

Uczestnikiem Promocji może zostać każdy nowy Abonent który w dniu przystąpienia do Promocji spełnia łącznie wymienione
poniżej warunki :
1. zawrze Umowę abonamentową z Operatorem na czas nieokreślony nie krótszy niż 24 miesiące na świadczenie
wybranego pakietu 2-ch usług:
Pakiet cyfrowej telewizji

Dostęp do Internetu

Łączny abonament brutto (zł/m-c)

Zielony 95|11HD
Srebrny 144|29HD
Złoty 166|40HD

16 Megabit/s
32 Megabit/s
64 Megabit/s

69,79,89,-

2. na czas trwania umowy wykupi dostęp do usługi TV cyfrowej; moduł CAM za 10 zł/m-c lub dekoder HD za 10 zł/m-c brutto.
3. na czas trwania umowy wykupi dostęp do Pakietu CANAL+ HD lub Pakietu HBO HD.
§5

Abonent - Uczestnik Promocji po spełnieniu warunków wymienionych w §4 pkt. 1-3 niniejszego Regulaminu,
otrzymuje następujące korzyści:
1. opłata w kwocie 1,23 zł brutto za aktywację usług wymienionych w §4.
2. łączną bonifikatę w opłacie abonamentowej za cały pakiet usług określony w §4 w wysokości:
Pakiet cyfrowej telewizji

Dostęp do Internetu

Łączna bonifikata brutto (zł/m-c)

Zielony 95|11HD
Srebrny 144|29HD
Złoty 166|40HD

16 Megabit/s
32 Megabit/s
64 Megabit/s

48,69,99,§6

1. Warunkiem skorzystania z korzyści wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu, jest zobowiązanie Abonenta-Uczestnika
Promocji do pozostawania Abonentem Operatora w zakresie pakietu usług określonego w §4 przez okres 24 miesięcy,
zgodnie z zawartą umową.
2. Po upływie 24-miesięcznego terminu obowiązywania umowy wymienionym w pkt. 1, Abonent może ją rozwiązać,
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
3. Abonent zobowiązany jest do zwrotu sprzętu wydanego mu na czas trwania umowy zawartej na warunkach Promocji w terminie
7 dni od jej rozwiązania w trybie określonym w pkt. 2.
§7

W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub z jego winy Umowy przed upływem 24 miesięcy, Abonent jest zobowiązany
do zwrotu na rzecz Operatora w ciągu 7 dni od rozwiązania Umowy sumy rabatów z tytułu:
1. opłat aktywacyjnych wg Cennika usług obowiązującego w dniu zawarcia umowy na usługi, na które zawarł umowę
na warunkach promocyjnych,
2. otrzymanych korzyści (bonifikat określonych w §5) w opłatach abonamentowych za cały okres 24 miesięcy,
pomniejszonych o ich proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
§8

W okresie obowiązywania Umowy zawartej na warunkach niniejszej promocji Abonentowi nie przysługuje prawo zawieszenia usług.
§9

Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy podpisanej w ramach Promocji.
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§ 10

Uczestnik Promocji otrzymuje Regulamin Promocji w jednym egzemplarzu. Regulamin Promocji dostępny jest także na każde
żądanie Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta Telewizji Kablowej Toruń, w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 oraz na stronie
internetowej TVK Toruń (www.tvk.torun.pl).
§ 11

Regulamin niniejszy został przyjęty w dniu 14.09.2016 przez Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i obowiązuje
od dnia 14.09.2016 roku.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązywania się z jej postanowień.
Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

................................................................
Podpis przedstawiciela Operatora

....................................................
Podpis Abonenta

Toruń, dnia ….……………………. 2016 roku
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