Regulamin Promocji „Twoja Telewizja”
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Regulamin promocji „Twoja Telewizja”, zwaną dalej „Promocją”, określa szczegółowe warunki korzystania z
usługi Telewizji Cyfrowej HD, zwanej dalej „Usługą”.
Organizatorem Promocji „Twoja Telewizja”, jest Tellion Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Św. Katarzyny
32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373947, REGON: 121422351, NIP:
9930634985, zwaną dalej Tellion lub Operator.
Promocja obowiązuje od 1.07.2015 r. do odwołania.
Promocja skierowana jest do klientów usługi Światłowodowego Dostępu do Sieci Internet Tellion
Klient może skorzystać z Promocji jeżeli:
a) nie zalega z opłatami na rzecz Tellion Sp. z o.o..
b) ma zawartą umowę na usługę Światłowodowego Dostępu do Sieci Internet Tellion.
c)
nie wykluczają tego warunki Promocji, z której korzysta klient.
Klient w ramach Promocji otrzymuje:
a) Ulgę w opłacie za aktywację Usługi. Wysokość opłat za aktywację Usługi z uwzględnieniem udzielonych ulg
przedstawia Tabela 1.

Lp.
1.

Usługa

Opłata aktywacyjna
19,90 zł

Telewizja Cyfrowa HD w umowie na 12 miesięcy

Tabela 1
b) Ulgi z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej. Wysokość opłat abonamentowych z uwzględnieniem
udzielonych ulg przedstawia Tabela 2.
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Usługa
Telewizja Cyfrowa HD w umowie na 12 miesięcy

29,90 zł

Tabela 2
Promocja polega na udzieleniu ulg w stosunku do oferty standardowej w opłacie aktywacyjnej oraz opłacie
abonamentowej. Wysokość udzielonych ulg przedstawia Tabela 3.
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Miesięczna opłata abonamentowa

Usługa

Kwota przyznanej ulgi w umowie
540 zł

Telewizja Cyfrowa HD

Tabela 3
8.

Ceny za Usługę „Telewizji Cyfrowej HD” ujęte w Tabeli 2 dotyczą Klientów, którzy wyrazili akceptację dotyczącą
dostarczania faktur drogą elektroniczną przez Operatora. W przypadku braku akceptacji na dostarczanie faktur drogą
elektroniczną ceny za Usługę Telewizji Cyfrowej HD ujęte w Tabeli 2 zostaną powiększone o kwotę 5 zł brutto
miesięcznie. W przypadku cofnięcia przez Uczestnika akceptacji na dostarczanie faktur drogą elektroniczną w trakcie
trwania Promocji, opłata o której mowa w niniejszym ustępie będzie naliczona od następnego Okresu
Rozliczeniowego po skutecznym cofnięciu akceptacji dotyczącej dostarczania faktur drogą elektroniczną.
9.
Klient, który przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka w Promocji „Twoja Telewizja”
rozwiąże Umowę o świadczenie usługi Telewizja Cyfrowa HD, utraci wszystkie ulgi wynikające z Promocji oraz
zobowiązany zostanie do ich zwrotu w wysokości nie przekraczającej sumy ulg przyznanych Klientowi
przedstawionych w Tabeli 3, pomniejszonych o proporcjonalną jego wartość za okres od dnia zawarci Umowy w
Promocji do dnia jej rozwiązania.
10. Operator uprawniony również będzie do żądania od Klienta zwrotu przyznanych ulg w sytuacji gdy dojdzie do
rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
11. W czasie trwania Promocji Klient nie będzie mógł dokonać czasowego zawieszenia usługi oraz miejsca
świadczenia usługi do lokalu innego niż wskazany w Umowie.
Postanowienia końcowe
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Zawierając Umowę Abonencką w Promocji, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
akceptuje postanowienia w nim zawarte i potwierdza otrzymanie swojego egzemplarza Regulaminu.
Regulamin Promocji zastępuje Regulamin Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennik Usługi Telewizji Cyfrowej HD w
części przez niego regulowanej.
Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Operatora oraz w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie
Operatora.
Regulamin Promocji jest integralną częścią Umowy Abonenckiej.
Wszystkie podane kwoty w niniejszym regulaminie, są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT według
obowiązujących stawek.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczone dużymi literami, mają znaczenie określone w Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych chyba, że z niniejszego regulaminu wynika inaczej.
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