Regulamin Promocji świadczenia Usługi dostępu do Pakietów Cyfrowych
przez Pelmar Marek Brzeziński, z siedzibą w Pelplinie przy ul. Kopernika 1, NIP 5930300644, Regon 190560243, nr infolinii
585361703
§1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich Operator może świadczyć Usługę dostępu do Pakietów Cyfrowych

na warunkach

określonych niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem promocji polegającej na obniżeniu Opłaty Aktywacyjnej według poniższego
objaśnienia:
OPŁATY AKTYWACYJNE :
Oplata Aktywacyjna pakietu Cyfrowego zgodna z Cennikiem

Opłata Aktywacyjna Pakietu Cyfrowego z tytułu Promocji

49,20 zł brutto

1,23 zł brutto

§2. Odbiorcy Promocji:
Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów, którzy :
► nie są związani z Operatorem, żadną Umową dotyczącą Usługi Telewizji Cyfrowej,
► nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
► przystępują do Promocji w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.
5. Czas trwania Promocji
► Promocja trwa od dnia 19.12.2016 r. i obowiązuje do odwołania przez Operatora,
► Promocja jest organizowana i prowadzona przez Operatora na obszarach, na których Operator świadczy Usługi objęte niniejszą
Promocją.
§3. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach promocyjnych wyłączona jest możliwość zawieszenia świadczenia usługi
§4. Umowa Abonencka zostaje zawarta na warunkach promocyjnych określonych w par. 1 na czas określony 12 lub 23 miesięcy
począwszy od pierwszego dnia pełnego Okresu Rozliczeniowego. Pierwszego dnia po upływie

ww. okresu Umowa Abonencka

przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed upływem wskazanego okresu
złoży Operatorowi pisemne oświadczenie o braku zgody na przedmiotowe przekształcenie. Po zakończeniu okresu promocji obowiązują
ceny zgodne z aktualnym Cennikiem na dzień zakończenia Promocji.
§5. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach promocyjnych wskutek jednostronnego oświadczenia
Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta i przed upływem okresu na jaki Umowa Abonencka została zawarta, Abonent
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kwoty pieniężnej równej przyznanej Abonentowi uldze wynikającej z treści Cennika
obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej i pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
do dnia jej rozwiązania.
§6. Postanowienia zawarte w treści par. 5 nie dotyczą uzasadnionego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta zgodnie z
warunkami Umowy, z przyczyn leżących po stronie Operatora.
§7. Wysokość przyznanej Abonentowi ulgi wynika z treści Cennika obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej i odpowiada
różnicy pomiędzy wysokością Opłaty Aktywacyjnej Usługi objętej niniejszym Regulaminem Promocji , a Opłatą Aktywacyjną uiszczoną
przez Abonenta na warunkach promocyjnych z tytułu dostępu do ww. Usługi.
§8.
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Telekomunikacyjnych oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Pelmar Marek Brzeziński, z siedzibą w Pelplinie przy
ul. Kopernika 1.
§9. Oferta ograniczona terytorialnie i czasowo oraz uzależniona od możliwości technicznych Operatora.

AKCEPTUJĘ WARUNKI PROMOCJI:

..................................................

.............................................................

