Regulamin Promocji AXN 2016
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Tabela 1.

Użyte w niniejszym regulaminie promocji określenia są zdefiniowane w RegulaminieŚwiadczenia Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych
obowiązującym u Dostawcy (Krempa Jerzy„TELPOL” - Przedsiębiorstwo Produkcujno-Montażowe Urządzeń Elaktronicznych z siedzibą w
Chorzowie).
Udział w Promocji
1.
Promocja jest kierowana do wszystkich posiadających z Dostawcą Umowę na świadczenie Usługi Telwizji Cyfrowej (JOY TV) (w Pakiece
Podstawowym, Optymalnym, Urozmaiconym)
2.
Uczestknikiem promocji może być jedynie osoba która nie ma nieuregulowanych zobowiązań z jakiegokolwiek tytułu Dostowcy i wobec
której Dostawca ma możliwośc świadczenia usług objętych promocją we wskazanej lokalizacji.
Czas trwania Promocji.
1.
Oferta obowiązuje od 25.04.2016 do odwołania (możliwość podpisania umowy promocyjnej w tym okresie).
2.
Okres obowiązywania oferty promocyjnej może ulec zmianie.
Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta.
1.
W przypadku skorzystania z oferty w okresie o którym mowa w pkt 3, Abonent podpisuje z Dostawca .
1.
Umowę o świadczenia Usługi Telewizji Cyfrowej w Ramach pakietu wybranego przez Abonenta spośród Pakietów ojętych niniejsza
Promocją – jeśli nie były dotychczas stroną takiej umowy.
2.
Aneksdo umowy o świadczenie Usługi Telewizji Cyfrowej w ramach Pakietu wybranego przez Abonenta spośród Pakietów objętych
niniejszą Promocją – jeśli nie były dotychczas stroną takiej umowy.
2.
Umowa na warunkach promocyjnych zawierana lub przedłużana ( w przypadku aneksu ) jest na okres 12 miesięcy (okres gwarantowany).
Po upływie okresu na który Umowa Została zawarta lub przedłużona (w przypadku aneksu), ulega ona automatycznemu przedłużeniu na
czas nieokreślony zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 Umowy.
3.
W zamian za zawarcie lub przedłużenie Umowy na okres gwarantowany, Dostawca przyznaje Abonentowi ulgę w wymienionych w Tabeli nr
1 poniżej Opłatach, składające się na łaczną Ulgę o której mowa w Tabeli nr 2 poniżej. Ulga cząstkowa w wysokości Opłaty oznacza różnicę
pomiędzy standardową wysokością Opłaty wynikającej z cennika, a wysokościa tej opłaty podana w tabeli nr 1, a więc uwzględniającą
obniżenie jej na warunkach niniejszej Promocji .
4.
Pozostałe Opłaty, to jest Opłaty wymienione w Tabeli nr 1 należne są w wysokości wynikającej z Cennika.
5.
Po upływie okresu na który przyznane zostały ulgi, w przypadku przedłużenia umowy na czas nieokreślony zgodnie z pkt. 4.3, wysokośc
opałat wskazanych w tabeli nr 1 ustalana jest w wysokości nie pomniejszonej o ulgi przyznane w ramach niniejszej Promocji, a więc
według obowiązującego Cennika
Wysokość opłat promocyjnych

Rodzaj opłaty

PROMOCJA

Pakiet

Okres - 6 miesięcy

AXN

AXN White, AXN Black, AXN Spin

Rodzaj opłat

PROMOCJA

Pakiet
AXN

6 m-cy GRATIS ( opłata miesięczna poza promocja 3zł)

Ulga abonamentowa
AXN White, AXN Black, AXN Spin

18 zł

5. Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. W zamian za przyznaną Ulgę,Abonent zobowiązany jest do kontynuowania umowy w ramach wybranego Pakietu w okresie gwarantowanym., co
oznacza że
Abonent zobowiązuje się w okresie gwarantowanym: (1) nie wypowiadać Umowy w całości ani w części, (2) nie zmieniać wybranego Pakietu,
oraz (3) przestrzegać warunki Umowy w taki sposób aby Dostawca nie miał podstaw do rozwiązania Umowy z Winy Abonenta.
2. Wobec tego, że zawarcie Umowy lub przedłużenie Umowy na skutek zawarcia aneksu związane jest z Ulgą przyznaną Abonentowi, roszczenie z
tytułu rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę z winy Abonenta lub z tytułu zmiany Pakietu, przed upływem okresu
gwarantowanego nie może przekroczyć wartości Ulgi przyznanej Abonentowi w niniejszym regulaminie Promocji pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio zmiany Umowy (zawarcia aneksu) do dnia jej rozwiązania lub
zmiany Pakietu. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, chyba
że przedmiotem Ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu Ustawy.
6. Postanowienia końcowe
3. Regulamin Promocji jest integralną częścią Umowy Abonenckiej zawartej lub przedłużonej (aneksem)w ramach oferty promocyjnej na zasadach
niniejszej Promocji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Świadczenia Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Dostawcy Każdy Abonent podpisując Umowę Abonencką
lub aneks do tej Umowy na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią

