Regulamin Promocji Super Promocja HBO v 5.0
1. ZASADY OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji „ Super Promocja HBO v 5.0” (zwanej dalej „Promocją”)
jest spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu lub INEA S.A wraz z Operatorem Lokalnym
(dalej Dostawca Usług).
1.2. Akcja promocyjna trwa od 01 kwietnia 2016 roku do odwołania.
1.3. W Promocji wziąć udział mogą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) w czasie trwania akcji promocyjnej podpiszą Umowę/Aneks do umowy o zmianę
świadczonych usług, w wyniku którego Dostawca usług będzie świadczył na ich rzecz
pakiet HBO Extra lub HBO MAX HD lub HBO MAX HD wraz z Pakietem Cinemax HD dla
Abonentów HBO,
b) z promocji wyłączeni są Abonenci, którzy posiadają zaległości płatnicze wobec
Operatora lub Operatora Lokalnego. Podpisanie regulaminu promocji „Super promocja
HBO v 5.0” (dalej Regulamin Promocji) stanowi jednocześnie wyrażenie przez Abonenta
zgody na przekazanie Operatorowi przez Operatora Lokalnego informacji o
ewentualnych zaległościach Abonenta. W przypadku udzielenia przez Abonenta
Operatora błędnej informacji o braku zaległości wobec Operatora Lokalnego, Operator
może niezwłocznie rozwiązać Umowę abonencką – bez zachowania okresu
wypowiedzenia,
c) Operator lub operator sieci telewizji kablowej współpracujący z Operatorem (dalej
Operator Lokalny) dosyła na ich rzecz, do lokalu położonego na obszarze działania
Operatora, programy pakietu określonego w odpowiednim Cenniku, bądź pakietu
wyższego.
1.4.Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie przez służby techniczne
Operatora lub Operatora Lokalnego, że w lokalu wskazanym przez Zamawiającego
istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi i nie ma przeszkód technicznych lub
formalnych wykonania podłączenia (szczegółowych informacji o zasięgu terytorialnym
promocji udziela Biuro Obsługi Abonenta).
2. WARUNKI PROMOCJI
2.1. Uczestnik promocji, który podczas trwania akcji promocyjnej zawrze Umowę/Aneks
do umowy na zmianę świadczonych Usług, na podstawie którego wybierze pakiet HBO
Extra lub HBO MAX HD lub HBO MAX HD wraz z Pakietem Cinemax HD dla Abonentów
HBO, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora opłat miesięcznych zgodnie z
Tabelą 1 :
Tabela 1
Promocyjna
opłata
abonamentowa w
miesiącach 0-1
[zł[

Pakiet/ opłaty
abonamentowe

HBO Ekstra

0

Opłata
abonamentowa w
kolejnych
miesiącach

Okres
lojalnościowa

2.2. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, w tym na podstawie pkt. 1.3. b
Regulaminu Promocji, zawieszenia bądź rezygnacji z pakietu HBO Extra lub HBO MAX HD
lub HBO MAX HD wraz z Pakietem Cinemax HD dla Abonentów HBO, przed upływem 12
pełnych miesięcy kalendarzowych, w których była świadczona Usługa, przez Abonenta
lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu
opóźnienia Abonenta w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych, Abonent
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora Opłaty wyrównawczej w wysokości
całej ulgi przyznanej Abonentowi wskazanej w pkt. 2.1. (ulga na abonament miesięczny),
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy
abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Umowa abonencka w zakresie Usługi objętej
Regulaminem Promocji jest zawarta na czas oznaczony, wskazany w zdaniu
poprzedzającym. Po okresie promocyjnym Abonent będzie płacił za Usługi promocyjne
opłaty abonamentowe zgodnie z Cennikiem Promocji.
2.3. W okresie promocyjnym wskazanym w Cenniku Promocji dla wybranego przez
Uczestnika Promocji zestawu Usług, Uczestnik Promocji będzie płacił za wszystkie Usługi
promocyjne opłaty abonamentowe, określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga
stanowi kwotę będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą abonamentową za
każdą z Usług, a promocyjną opłatą abonamentową za każdą z Usług miesięcznie)
z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania aktywacji Usługi w okresie
od drugiego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”),
opłata abonamentowa za Usługę świadczoną w Miesiącu aktywacyjnym stanowi iloczyn
liczby dni w Miesiącu aktywacyjnym, w których Usługa była aktywna oraz kwoty równej
1/30 kwoty opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku.
Po okresie promocyjnym Abonent będzie płacił za Usługi promocyjne opłaty
abonamentowe zgodnie z Cennikiem promocji.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1 Promocje organizowane przez Dostawcę usług w tym samym okresie nie łączą się,
chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
3.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki
świadczenia Usług przez Operatora zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a także regulaminami i cennikami właściwymi
dla danej usługi, stosowanymi przez Dostawcę usług, które są załącznikami do Umowy
abonenckiej lub Regulaminu Promocji. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w
Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
3.3 W przypadku braku wyrażenia zgodny na wystawienie i dostarczenie faktury
w formie elektronicznej Abonent zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty za
wystawienie faktury w formie papierowej zgodnie z Cennikiem usług i czynności
dodatkowych.
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Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a także regulaminami i cennikami właściwymi
dla danej usługi oraz że je w pełni akceptuję

Dostawca Usług

