Regulamin promocji „Tani Dekoder/CAM” organizowanej przez „Elsat” Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług świadczonych przez Dostawcę.
2. Abonent, który przystępuje do promocji, zobowiązuje się do korzystania z usługi objętej promocją na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres 12 albo 23
(w zależności od wybranej opcji) miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie przystąpienia do promocji. Okres ten stanowi minimalny okres wymagany
dla skorzystania z warunków promocyjnych. W szczególności podstawę naliczenia udzielonych ulg, na zasadach określonych w § 4.10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, może stanowić
rozwiązanie Umowy przez Abonenta lub z jego winy lub rezygnacja przez Abonenta z usług objętych promocją przed upływem tego terminu.
3. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
a. Usługi świadczone przez „Elsat” Sp. z o.o.
I. do Usługi podstawowej:
Lp.

Usługa dodatkowa
Udostępnienia urządzenia końcowego

1.
Dekoder STB HD ( używany)
2.
Dekoder STB HD
3.
Dekoder STB HD z nagrywarką
4.
Moduł CAM SD/HD
II. do Usługi Multiroom:
Lp.

1.
2.
3.
4.

Usługa dodatkowa do Usługi Multiroom
Udostępnienia urządzenia końcowego
Dekoder STB HD ( używany)
Dekoder STB HD
Dekoder STB HD z nagrywarką
Moduł CAM SD/HD

Opłata aktywacyjna wg
Cennika
Cena brutto
549,00 zł
549,00 zł
599,00 zł
350,00 zł

Opłata aktywacyjna w Promocji
Cena brutto

Suma udzielonych ulg

49,90 zł
109,90 zł
179,90 zł
49,90 zł

499,10 zł
439,10 zł
419,10 zł
300,10 zł

Opłata aktywacyjna wg
Cennika
Cena brutto
549,00 zł
549,00 zł
599,00 zł
350,00 zł

Opłata aktywacyjna w Promocji
Cena brutto

Suma udzielonych ulg

49,90 zł
109,90 zł
179,90 zł
49,90 zł

499,10 zł
439,10 zł
419,10 zł
300,10 zł

Opłata miesięczna
Udostępnienie urządzenia
końcowego
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

Opłata miesięczna
Udostępnienie urządzenia
końcowego
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł
1,00 zł

4. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny obowiązują Abonenta od dnia przystąpienia do promocji.
5. 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. upłynął w stosunku do Abonenta minimalny okres niezbędny do skorzystania z dotychczas obowiązujących warunków promocyjnych, w zakresie usług objętych promocją, do której przystępuje Abonent.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dostawca może wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji przez Abonenta niespełniającego warunków wymienionych w §1.5. W przypadku zgody
na przystąpienie do promocji w związku z niespełnieniem warunku wskazanego w §1.5.b kwota udzielonych ulg wskazana w §1.3 zastępuje kwotę ulg wynikającą z dotychczas obowiązujących Abonenta
warunków promocyjnych a Dostawca zrzeka się roszczeń o zapłatę ulg wynikających z dotychczas obowiązujących warunków promocyjnych chyba, że w Porozumieniu w sprawie rozwiązania Umowy
lub odstąpieniu od promocji wskazano inaczej.
7. Po upływie minimalnego okresu niezbędnego do skorzystania z warunków promocyjnych, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu przystąpienia przez
Abonenta do promocji. Zapisów zadania poprzedniego nie stosuje się wobec Opłaty miesięcznej Udostępnienia urządzenia końcowego. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy na warunkach
promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie. Postanowień Umowy uprawniających Dostawcę do obciążenia Abonenta kwotami udzielonych w ramach niniejszej promocji ulg nie stosuje się w stosunku
do ulg przyznanych w ramach Opłaty miesięcznej Udostępnienia urządzenia końcowego.
8. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 02.11.2017 r. obowiązuje do odwołania.
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