Regulamin promocji „Okres testowy” organizowanej przez „Elsat” Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług podstawowych świadczonych przez Dostawcę.
2. Abonent, który przystępuje do promocji, jest uprawniony do korzystania z usługi podstawowej objętej promocją na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres nie
dłuższy niż wskazany w §1.4.
3. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
a. Usługi świadczone przez „Elsat” Sp. z o.o.
Lp.
1.

Usługa podstawowa
Telewizji cyfrowej

Opłata miesięczna promocji
Cena brutto
1,00 zł

(Pakiet Biały+, Pakiet Błękitny, Fioletowy, Zielony, Złoty)
4. Promocyjne ceny opłat miesięcznych obowiązują od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu przez Abonenta do promocji i naliczane są przez 1 pełny miesiąc kalendarzowy.
5. W okresie objętym promocją, Dostawca w trakcie 30 dni udostępnia Uczestnikowi Promocji wszystkie kanały dostępne w Pakiecie Złotym (tzw. Okres Testowy).
6. Do promocji przystąpić może Abonent, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. zamawia w dniu przystąpienia do promocji jedną z usług wymienionych w §1.3,
b. zamawia usługę Dostawcy w Lokalu, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających przystąpienie do promocji Dostawca nie świadczył żadnych usług.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dostawca może wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji przez Abonenta niespełniającego warunków wymienionych w §1.6.
8. Promocja łączy się z wszystkimi innymi promocjami na miesięczne Opłaty abonamentowe Usług podstawowych w ten sposób, iż ceny, o których mowa w §1.4 zastępują wysokość miesięcznych opłat
abonamentowych wynikających z obowiązujących promocji W miesiącach obowiązywania niniejszej promocji ulg wynikających z promocji „EKO faktura” nie stosuje się.
9. Postanowień Umowy oraz Zamówienia dotyczących minimalnego okresu korzystania z usług wymaganego do skorzystania z niniejszych warunków promocyjnych oraz uprawniających Dostawcę do obciążenia
Abonenta kwotami udzielonych w ramach niniejszej promocji ulg się nie stosuje.
10. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 01.02.2016 r. obowiązuje do odwołania.
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