Regulamin promocji „Mega Paczka dla Ciebie” organizowanej przez Elsat Sp. z o.o. oraz Sileman Sp. z o.o.
§1. Zasady promocji

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług Telewizji Cyfrowej świadczonych przez „Elsat” Sp. z o.o. oraz Usług Dostępu do Internetu świadczonych przez
Sileman Sp. z o.o.
2. Abonent, który przystępuje do promocji, zobowiązuje się do korzystania z usług objętych promocją na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i złożonym Zamówieniu przez okres
23 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. Usługa podstawowa Telewizji Cyfrowej
Lp.
Usługa
Telewizji Cyfrowej

„Mega Paczka dla Ciebie”
Opłata okresowa
Ulga w skali
miesięczna promocyjna
jednego Okresu
Cena brutto
rozliczeniowego
18,90 zł
21,00 zł

1.

Pakiet Biały +

Opłata okresowa
miesięczna wg
Cennika Cena brutto
39,90 zł

2.

Pakiet Niebieski +

79,90 zł

54,90 zł

25,00 zł

575,00 zł

3.

Pakiet Fioletowy +

89,90 zł

58,90 zł

31,00 zł

713,00 zł

4.

Pakiet Złoty +

149,90 zł

74,90 zł

75,00 zł

1725,00 zł

II. Usługa podstawowa Telewizji Cyfrowej + Canal+ Prestige Bundle
Lp.
Opłata okresowa
Usługi
miesięczna wg
Telewizji Cyfrowej
Cennika Cena brutto
5.
Pakiet Biały + i Canal+ Prestige
118,90 zł
6.
Pakiet Niebieski + i Canal+ Prestige
158,90 zł
7.
Pakiet Fioletowy + i Canal+ Prestige
168,90 zł
8.
Pakiet Złoty + i Canal+ Prestige
228,90 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów
rozliczeniowych
483,00 zł

„Mega Paczka dla Ciebie – Canal+ Boundle”
Opłata okresowa
Ulga w skali
miesięczna promocyjna
jednego Okresu
Cena brutto
rozliczeniowego
48,90 zł
70,00 zł
84,90 zł
74,00 zł
88,90 zł
80,00 zł
104,90 zł
124,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów
rozliczeniowych
1610,00 zł
1702,00 zł
1840,00 zł
2852,00 zł

III. Usługa podstawowa Telewizji Cyfrowej + Canal+ Prestige Bundle + HBO HD
„Mega Paczka dla Ciebie – Canal+ HBO Boundle”
Lp.
Opłata okresowa
Opłata okresowa
Ulga w skali
Usługi
miesięczna wg
miesięczna promocyjna
jednego Okresu
Telewizji Cyfrowej
Cennika Cena brutto
Cena brutto
rozliczeniowego
9.
Pakiet Biały + i Canal+ Prestige i HBO HD
147,90 zł
68,90 zł
79,00 zł
10. Pakiet Niebieski + i Canal+ Prestige i HBO HD
187,90 zł
104,90 zł
83,00 zł
11. Pakiet Fioletowy + i Canal+ Prestige i HBO HD
197,90 zł
108,90 zł
89,00 zł
12.
Pakiet Złoty + i Canal+ Prestige i HBO HD
257,90 zł
124,90 zł
133,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów
rozliczeniowych
1817,00 zł
1909,00 zł
2047,00 zł
3059,00 zł

Szczegółowe zasady promocji
(dalej: SzZP)
W ramach opłaty abonamentowej:
Premium HBO HD + HBO GO
- do 7 dni
Premium 4K, Premium Meloman
- do 2 miesięcy
Elsat GO - przez cały okres umowy

Szczegółowe zasady promocji
(dalej: SzZP)
W ramach opłaty abonamentowej:
Premium 4K, Premium Meloman
- do 2 miesięcy
Elsat GO - przez cały okres umowy

Szczegółowe zasady promocji
(dalej: SzZP)
W ramach opłaty abonamentowej:
Premium 4K, Premium Meloman
- do 2 miesięcy
Elsat GO - przez cały okres umowy

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.
Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem 207875 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6412315845, kapitał zakładowy 190000 zł.

b. Usługi świadczone przez Sileman Sp. z o.o.
I. Usługa podstawowa świadczona w technologii DOCSIS
Lp.
1.
2.
3.
4.

Usługa
Dostępu do Internetu
sileMAX*
sileULTRA
silePRO
silePROx2

Opłata okresowa miesięczna
wg Cennika Cena brutto
79,00 zł
99,00 zł
159,00 zł
299,00 zł

Opłata okresowa miesięczna
promocyjna Cena brutto
29,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
60,00 zł

Ulga w skali jednego
Okresu rozliczeniowego
50,00 zł
59,00 zł
119,00 zł
239,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów rozliczeniowych
1150,00 zł
1357,00 zł
2737,00 zł
5497,00 zł

Ulga w skali jednego
Okresu rozliczeniowego
119,00 zł
244,00 zł
329,00 zł

Suma udzielonych ulg
dla 23 Okresów rozliczeniowych
2737,00 zł
5612,00 zł
7567,00 zł

*usługa sileMAX dostępna jest wyłącznie dla Abonentów zamawiających w ramach promocji usługę Pakiet Biały+.

II. Usługa podstawowa świadczona w sieci światłowodowej FTTH
Lp.
5.
6.
7.

Usługa
Dostępu do Internetu
silePRO-F
sileFIBER
sileFIBER+

Opłata okresowa miesięczna
wg Cennika Cena brutto
159,00 zł
299,00 zł
399,00 zł

Opłata okresowa miesięczna
promocyjna Cena brutto
40,00 zł
55,00 zł
70,00 zł

4. W braku odmiennego uzgodnienia Stron, promocyjne ceny opłat okresowych miesięcznych obowiązują od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po przystąpieniu przez Abonenta
do promocji.
5. Do promocji przystąpić może Abonent, który spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. zamawia w dniu przystąpienia do promocji jeden z zestawów usług wymienionych w §1.3.a oraz zamawia w dniu przystąpienia do promocji jedną z usług wymienionych w §1.3.b,
b. zamawia usługę Dostawcy w Lokalu, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających przystąpienie do promocji Dostawca nie świadczył w ogólne żadnych z usług wymienionych w §1.3,
c. 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.c 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. Łączna wysokość ulg udzielonych w opłatach okresowych miesięcznych w ramach niniejszej promocji obliczona została dla 23 Okresów rozliczeniowych. Kwota roszczeń Dostawcy z tytułu udzielonych ulg
w opłatach okresowych nie przekroczy tak ustalonej wartości ulg, również w przypadku uzgodnienia rozpoczęcia świadczenia usług przed pierwszym dniem Okresu rozliczeniowego następującego
po przystąpieniu do promocji.
8. W stosunku do usług wymienionych w SzZP (Szczegółowe Zasady Promocji) 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.
9. 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. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy na warunkach promocyjnych, rodzi skutki wskazane w Umowie. Wiążące Abonenta promocyjne ceny określone zgodnie z niniejszym
regulaminem nie ulegają zmianie w trakcie minimalnego okresu do skorzystania z warunków promocyjnych.
10. Regulamin promocji wchodzi w życie dnia 01.03.2020 r. obowiązuje do odwołania.
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