Łódź, 01 lipca 2018 r.
...................................................................
Imię i nazwisko Abonenta
...................................................................
Adres Abonenta

REGULAMIN I SZCZEGOŁOWE WARUNKI PROMOCJI
„Lato2018” prowadzonej przez
Operatora „Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza”
z siedzibą w Łodzi.
(dla osób fizycznych dokonujących z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową)

§1
Zakres Promocji
W promocji abonent otrzymuje:
• Ulgę w opłacie abonamentowej na wybrane w Promocji pakiety Usługi w trakcie całego okresu zobowiązania;
• Ulgę w opłacie za dostęp do usług telewizyjnych w trakcie całego okresu zobowiązania;
• Ulgę w opłacie instalacyjnej;
• Ulgę w opłacie aktywacyjnej.
§2
Opłaty i Oszczędności w promocji
Opłaty abonamentowe za wybrany w Umowie Pakiet:
Pakiet Usług
Miesięczna opłata
Opłaty i ulgi w Promocji
abonamentowa bez
Promocji
Podstawowy
32 zł
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:
32 zł
Łączna ulga w opłacie abonamentowej:
0 zł w okresie obowiązywania przy umowie 12 miesięcy
0 zł w okresie obowiązywania przy umowie 24 miesięcy
0 zł w kolejnych przedłużonych okresach obowiązywania bez względu na czas
obowiązywania umowy pierwotnej.
Naziemny+
22 zł
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:
17 zł przy umowie na 12 miesięcy
17 zł przy umowie na 24 miesięcy
Łączna ulga w opłacie abonamentowej:
60 zł w okresie obowiązywania przy umowie 12 miesięcy
120 zł w okresie obowiązywania przy umowie 24 miesięcy
30 zł w kolejnych przedłużonych okresach obowiązywania bez względu na czas
obowiązywania umowy pierwotnej.
Mini
13 zł
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:
13 zł
Łączna ulga w opłacie abonamentowej:
0 zł w okresie obowiązywania przy umowie 12 miesięcy
0 zł w okresie obowiązywania przy umowie 24 miesięcy
0 zł w kolejnych przedłużonych okresach obowiązywania bez względu na czas
obowiązywania umowy pierwotnej.
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Ulgę w opłacie za dostęp do usług telewizyjnych:
Dostęp do
usług TV
Dekoder
naziemny

Dekoder
multiroom

Miesięczna opłata
abonamentowa bez
Promocji
10 zł

10 zł
(za jeden dekoder)

Opłaty i ulgi w Promocji
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:
5 zł przy umowie na 12 miesięcy
5 zł przy umowie na 24 miesięcy
Łączna ulga w opłacie abonamentowej:
60 zł w okresie obowiązywania przy umowie 12 miesięcy
120 zł w okresie obowiązywania przy umowie 24 miesięcy
30 zł w kolejnych przedłużonych okresach obowiązywania bez względu na czas
obowiązywania umowy pierwotnej.
Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:
5 zł przy umowie na 12 miesięcy
5 zł przy umowie na 24 miesięcy
Łączna ulga w opłacie abonamentowej:
60 zł w okresie obowiązywania przy umowie 12 miesięcy
120 zł w okresie obowiązywania przy umowie 24 miesięcy
30 zł w kolejnych przedłużonych okresach obowiązywania bez względu na czas
obowiązywania umowy pierwotnej.

Opłaty instalacyjne jednorazowe:
Usługa

Opłata instalacyjna

Opłata
bez
promocji
miesięcy
199 zł

Opłata w Promocji
przy zobowiązaniu przy zobowiązaniu
na 12
na 24
miesięcy
miesięcy
70 zł

1 zł

Ulga w Promocji
przy zobowiązaniu przy zobowiązaniu
na 12
na 24
miesięcy
miesięcy
129 zł

198 zł

Opłaty aktywacyjne jednorazowe:
Usługa

Opłata bez
promocji
miesięcy

Opłata
aktywacyjna
usług telewizji
Opłata
aktywacyjna
usługi Multiroom HD

199 zł
399 zł

Opłata w Promocji
przy zobowiązaniu przy zobowiązaniu
na 12
na 24
miesięcy
miesięcy
10 zł
1 zł
50 zł

1 zł

Ulga w Promocji
przy zobowiązaniu przy zobowiązaniu
na 12
na 24
miesięcy
miesięcy
189 zł
198 zł
349 zł

398 zł

Rachunek za miesiąc podłączenia usługi zostanie naliczony w wysokości pełnej, jeżeli podłączenie nastąpiło przed
15 dniem (włącznie) danego miesiąca. W pozostałych przypadkach opłata nie będzie naliczana. Dotyczy opłat naliczanych
miesięcznie.
§3
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Lato2018” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Stowarzyszenie Użytkowników
Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza” z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbiorcza 21, zwana w dalszej części „Operatorem”.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza” oraz osoba chcąca skorzystać z usług
Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza”, mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji
przez Operatora oraz podpisaniu „Umowy o korzystaniu z Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza” zwanej dalej „Umową”.
Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy.
3. Pod pojęciem „Umowy” należy rozumieć „Umowę Abonencką wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Abonenckiej”.
4. Promocyjne opłaty instalacyjne dotyczą zabudowy wielorodzinnej. W przypadku instalacji niestandardowej obowiązują koszty
wynikające z bieżącego Cennika Operatora.
5. Uczestnikiem Promocji mogą zostać tylko Abonenci, którzy przed przystąpieniem do Promocji nie posiadali zaległości w
opłatach abonamentowych na rzecz Operatora oraz innych podmiotów współpracujących z Operatorem.
6. Uczestnikiem Promocji dotyczącej konkretnego Pakietu Usług, wskazanego w Regulaminie, nie może zostać Abonent (dotyczy
również małżonków, krewnych lub powinowatych, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz osób pozostających
we wspólnym pożyciu, jeżeli wymienione osoby wspólnie z Abonentem zamieszkują lub gospodarują), który posiadał już ten
lub wyższy Pakiet Usług i był on aktywny w okresie ostatnich 2 miesięcy przed przystąpieniem do Promocji.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia
przeszkód formalnych.
Obszar Promocji obejmuje cały obszar działalności Operatora.
Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie od 01 lipca 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2018 r.
Operator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu obowiązywania promocji.
W przypadku, gdy do podłączenia Usługi nie dojdzie w terminie określonym w ust.9 z przyczyn leżących po stronie osoby
zamierzającej skorzystać z Promocji, wniesiona opłata przyłączeniowa nie podlega zwróceniu, a Umowa podpisana na
warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie traci swoją ważność.
Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał
możliwości podłączenia nowych Uczestników. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników
Promocji w okresie jej trwania.

§4
Zasady Promocji
1. Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem zobowiązania na minimum
12 lub 24 miesiące kalendarzowe liczone od następnego miesiąca po dacie zawarcia umowy.
2. W przypadku wyrażenia zgody na cykliczne przedłużanie okresu zobowiązania na kolejne okresy, jeżeli Abonent nie wypowie
umowy lub warunków niniejszej Promocji na Usługę w okresie jednego miesiąca do daty zakończenia okresu zobowiązania,
okres zobowiązania ulega cyklicznemu przedłużeniu na 6 miesiące (przedłużony okres zobowiązania), liczony od dnia upływu
poprzedniego okresu zobowiązania. Uczestnik Promocji będzie wnosił opłaty za Usługi, określone w bieżącym „Cenniku usług
Zbiorcza” w przedłużonych okresach obowiązywania.
□ TAK, wyrażam zgodę na cykliczne przedłużenie okresu zobowiązania,
□ NIE, nie wyrażam zgody na cykliczne przedłużenie okresu zobowiązania.
3. Uczestnik, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę utraci wszelkie korzyści wynikające z Promocji.
a) W przypadku niedotrzymania warunków Promocji, nieopłacania lub nieterminowego opłacania miesięcznego abonamentu
przez Uczestnika Promocji w okresie, o którym mowa w § 2 pkt. 1, na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku - Prawo Telekomunikacyjne, Operator ma prawo dochodzić od Uczestnika Promocji zapłacenia opłaty w wysokości
ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania w pierwszym okresie zobowiązania.
b) W przypadku niedotrzymania warunków Promocji, nieopłacania lub nieterminowego opłacania miesięcznego abonamentu
przez Uczestnika Promocji w przedłużonym okresie zobowiązania, o którym mowa w § 2 pkt. 2, na podstawie art. 57 ust.
6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, Operator ma prawo dochodzić od Uczestnika Promocji
zapłacenia opłaty w wysokości ulgi przyznanej abonentowi wyłącznie w przedłużonym okresie zobowiązania
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia rozpoczęcia przedłużonego okresu zobowiązania do dnia jej
rozwiązania.
4. Za niedotrzymanie warunków Promocji rozumie się również istotne naruszenie postanowień „Umowy” korzystanie z usług
„Zbiorcza” oraz „Regulaminu korzystania z usług Zbiorcza”.
5. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta, z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie pod rygorem
nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.
6. Uczestnik Promocji może zmienić miejsce zainstalowania urządzenia, pod warunkiem istnienia w nowym miejscu instalacji
TVK „Zbiorcza”. Brak instalacji TVK „Zbiorcza” lub możliwości jej wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika
do niedotrzymania warunków Promocji.
7. Uczestnik Promocji w okresie obowiązywania niniejszej Promocji nie może zmienić pakietu Usług na inny, o niższej opłacie
abonamentowej, ani czasowo odłączyć Usługi.
8. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem usług Zbiorcza”.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają zapisy „Umowy o korzystanie z usług
TVK Zbiorcza” oraz „Regulaminu korzystania z usług TVK Zbiorcza”.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień, akceptuję
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

.................................................................
data i podpis Abonenta
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