2016/II/ INTERNET z telewizją analogową

WARUNKI O FERTY P ROMOCYJNEJ „INTERNET Z TELEWIZJĄ ANALOGOWĄ ”
dotyczące usługi dostępu do sieci internet i telewizji analogowej, świadczonej przez Telewizję Kablową Świdnik Sp. z o.o.
Czas trwania oferty od 15.02.2016 r. do odwołania.

I.

Telewizja Kablowa
Świdnik
Sp. z o.o.
ul. C. K. Norwida 9
21-040 Świdnik
www.tks.pl

Opis Oferty Promocyjnej

Organizatorem promocji „INTERNET z telewizją analogową” zwanej w dalszej części Warunków Promocją jest Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą
w Świdniku przy ul. C.K. Norwida 9, zwana dalej Operatorem.

1. W Promocji mogą brać udział:
a)
Klienci, którzy na dzień ogłoszenia Promocji nie byli Abonentami Telewizji Kablowej Świdnik Sp. z o.o.
b)
Abonenci, którzy na dzień ogłoszenia Promocji posiadali umowę z Telewizją Kablową Świdnik Sp. z o.o. na socjalny lub
podstawowy pakiet telewizji analogowej i jednocześnie na dzień ogłoszenia Promocji nie posiadali obowiązującej umowy na
dostęp do usługi TKŚ INTERNET.
2. Na zasadach Promocji „INTERNET z telewizją analogową” obniżone zostają opłaty odpowiednio do kwot wymienionych
w tabeli 1.

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA
21-040 Świdnik
ul. Wyszyńskiego 6
tel. 81 751 74 00 w. 39

DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 81 751 74 00 w.37

Tabela 1. PROMOCYJNE OPŁATY ABONAMENTOWE
Jednorazowa opłata
aktywacyjna
Tytuł opłaty

powinna być wniesiona nie
później, niż w dniu aktywacji
usługi TKŚ INTERNET i telewizji
analogowej

w miesiącu
aktywacji
usługi

przez okres kolejnych 12 pełnych
miesięcy kalendarzowych

9 zł

0 zł

10 zł

TKŚ Internet 30 Mb

19 zł

0 zł

45 zł

RAZEM:

28 zł

0 zł

55 zł

Rozszerzony Pakiet analogowy

II.
1.
2.
3.

Opłaty miesięczne

Postanowienia Ogólne

Operator może odmówić udzielenia warunków promocyjnych, jeśli Abonent, lokator lub współlokator zalega z płatnościami
na rzecz Operatora.
Operatorowi przysługuje prawo do zakończenia czasu promocyjnej sprzedaży na warunkach Promocji „INTERNET z telewizją
analogową” bez podania przyczyny.
Po wybranym okresie promocyjnym Abonent jest zobowiązany do wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp
do usługi TKŚ INTERNET oraz Telewizji analogowej

zgodnie z

obowiązującym Cennikiem Usług, tj. od dnia

c…………………………………………...……..…........ .
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

W przypadku nałożenia na Operatora nowych obciążeń publiczno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności Telewizja
Kablowa Świdnik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do korekty cen abonamentu. W takim przypadku Abonentowi przysługuje
prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług, bez skutków omówionych w punkcie
II ppkt 6.
W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych na rzecz Operatora, Operator może zaprzestać świadczenia usług zgodnie
z Regulaminem Świadczenia Usług w sieci telewizji kablowej TKŚ. Będzie to traktowane, jako jednostronne zerwanie Umowy
z winy Abonenta. W tym przypadku mają zastosowanie postanowienia punktu II ppkt 6 niniejszych Warunków Oferty
Promocyjnej.
W przypadku zawieszenia sygnału, rezygnacji z Rozszerzonego Pakietu analogowego i/lub internetu objętych warunkami
niniejszej Promocji przed upływem terminu wskazanego w punkcie II ppkt 3 Abonent utraci korzyści wynikające z niniejszej
Promocji i zobowiązany będzie do zwrotu udzielonych rabatów za każdy niewykorzystany miesiąc.
Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu stanowi cena za daną usługę zawarta w Cenniku pomniejszona o odpowiednią
opłatę miesięczną wskazaną w tabeli 1 niniejszej Promocji. Łączna kwota udzielonych ulg nie przekracza 1301,52 zł.
Umowy zawarte z Operatorem obowiązują przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem minimalnego okresu obowiązywania
wskazanym w w punkcie II ppkt 3.
Zawierając Umowę Abonencką na zasadach Promocji „INTERNET z telewizją analogową” Abonent oświadcza, że zapoznał
się z treścią niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej oraz akceptuje jej postanowienia.
Każdy uczestnik Promocji otrzymuje jeden egzemplarz Warunków Oferty Promocyjnej „INTERNET z telewizją analogową”, który
stanowi integralną część Umowy Abonenckiej.
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