Regulamin promocji „Twój Premium – HBO HD / HBO GO (bez zobowiązania)" 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, jest uprawniony do korzystania z usług objętych promocją na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres nie dłuższy niż wskazany w §1.4. Abonent
może zrezygnować z usługi objętej promocją przed upływem tego okresu nie ponosząc konsekwencji wynikających
z naliczenia ewentualnych ulg.
3. Abonenta, który przystępuje do promocji obowiązują następujące, preferencyjne ceny:
a. Usługi świadczone przez „Elsat” Sp. z o.o.

Lp.
1.
2.

Usługa dodatkowa
Pakiet Premium HBO HD
HBO GO

Opłata miesięczna wg
Cennika
Cena brutto
29,00 zł
10,00 zł

Opłata miesięczna w Promocji
Cena brutto
w miesiącu 0* - 1
w miesiącach 2 – 12
1,00 zł
26,00 zł
0,11 zł
9,00 zł

4. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny opłat miesięcznych obowiązują od dnia przystąpienia
do promocji i naliczane są przez kolejne 12 pełnych miesięcy kalendarzowych.
0* - miesiąc cząstkowy, dotyczy sytuacji, w której zamówione usługi aktywowane zostały przed pierwszym dniem
Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu do promocji
„Elsat” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem
160462 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6411897130, kapitał zakładowy 552000 zł.

5. Do promocji przystąpić może Abonent, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. zamawia w dniu przystąpienia do promocji usługę wymienioną 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,
c. zamawia usługę Dostawcy w Lokalu, w którym w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających przystąpienie
do promocji Dostawca nie świadczył usługi wymienionej w §1.3.
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 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. 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 nie stosuje się.
8. Po upływie okresu promocyjnego, Abonent będzie zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem
obowiązującym w dniu przystąpienia przez Abonenta do promocji. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania
Umowy na warunkach promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie. Promocyjne ceny określone zgodnie
z niniejszym regulaminem nie ulegają zmianie w trakcie trwania niniejszej promocji.
9. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 01.08.2018 r. obowiązuje do odwołania.

0* - miesiąc cząstkowy, dotyczy sytuacji, w której zamówione usługi aktywowane zostały przed pierwszym dniem
Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu do promocji
„Elsat” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem
160462 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6411897130, kapitał zakładowy 552000 zł.

