Regulamin promocji „CANAL+_2”
Wydany na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług przez Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 w Łodzi
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Organizatorem promocji „CANAL+_2” jest Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 w Łodzi zwane dalej
Operatorem.
Promocja obowiązuje od 2022-09-26 roku do odwołania lub zastąpienia jej inną promocją.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług przez
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 w Łodzi.
Umowa Abonencka Promocyjna oznacza Umowę Abonencką zawartą przez Abonenta z Operatorem, ze
zmianami wynikającymi z Regulaminu promocji.
Umowa Abonencka zawarta na czas określony w ramach promocji „CANAL+_2” ulega przedłużeniu na czas
nieokreślony po upływie okresy promocyjnego na jaki została zawarta, z ceną pakietu na czas nieokreślony.
Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umowy, składając oświadczenie o braku woli przedłużenia w terminie
30 dni przed końcem jej obowiązywania ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.
Abonentowi przysługuje prawo do zmiany pakietu w trakcie trwania Umowy Abonenckiej Promocyjnej na pakiet
wyższy. Czas trwania nowej umowy nie może być krótszy od czasu jaki pozostał do końca trwania poprzedniej
umowy.
Abonentowi nie przysługuje prawo do zawieszania Usług w ramach promocji.
W razie rozwiązania Umowy Abonenckiej w ramach niniejszej Promocji z przyczyn leżących po stronie Abonenta
przed upływem okresu promocyjnego na jaki została zawarta liczony od dnia podpisania Umowy/Aneksu,
Abonent ponosi na rzecz Operatora opłatę za jej rozwiązanie określoną w cenniku dla promocji „CANAL+_2”,
pomniejszoną proporcjonalnie o okres od dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania.
W razie zalegania z opłatami, Operator zawiadomi Abonenta poprzez wysłanie listem zwykłym na adres
korespondencyjny wezwania do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do zapłaty liczony od daty
wysłania zawiadomienia. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Operator postąpi zgodnie z
zapisami Regulaminu Świadczenia Usług TV SAT 364.
Rezygnacja z jednej Usługi w ramach jednej promocji powoduje rozwiązanie wszystkich Usług w ramach danej
Promocji.
Do Umowy Abonenckiej, która przekształciła się w Umowę na czas nieokreślony stosuje się Cennik Usług na czas
nieokreślony oraz wszystkie zapisy dotyczące Umów na czas nieokreślony.
W przypadku wybrania Usług na warunkach Promocji o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi,
warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana
parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie Umowy/Aneksu.
Rachunek cząstkowy za miesiąc podłączenia usługi zostanie naliczony proporcjonalnie do opłaty abonamentowej
z Cennika Promocyjnego od dnia instalacji do końca okresu rozliczeniowego.

§2 Cennik Promocji
CENNIK dla promocji
"CANAL+_2" (PLN brutto)
Cena miesięcznie

Lp. Pakiet

nieokreślony

12 miesięcy

Usługa Telewizja IPTV - pakiet dod.
1
2

CANAL+ Select
CANAL+ Prestige

56.00
59.00

46.00
49.00

Opłaty jednorazowe - umowy początkowe
Opłaty jednorazowe - umowy kontynuacyjne
Wysokość ulg przyznanych w promocji "CANAL+_2" (PLN brutto)
12 miesięcy

Lp Pakiet
1
2

CANAL+ Select
CANAL+ Prestige

początkowa
120.00
120.00

kontynuacja
120.00
120.00

Suma opłat w okresie obowiązywania promocji "CANAL+_2" (PLN brutto)
Lp Pakiet
1
2

CANAL+ Select
CANAL+ Prestige

Regulamin Promocji „CANAL+_2”

12 miesięcy
początkowa
552.00
588.00

kontynuacja
552.00
588.00
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