
REGULAMIN PROMOCJI  „01/07/19/D”

Załącznik do Umowy

§1 Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem promocji "01/07/19/D”, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu - Promocją SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. z siedzibą w Gostyninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin (zwany dalej  Operatorem).

2. W Promocji może brać udział uczestnik – dalej Uczestnik, który nie jest Abonentem Operatora lub będąc nim nie posiada zaległości z  tytułu płatności wobec Operatora i który w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Operatorem
dwie umowy obejmujące łącznie świadczenie: 

a) umowy obejmującej świadczenie usługi telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i usługi telefonii w technologii VoIP, w taryfach opisanych poniżej (dalej Umowa I),

b) usługi telewizji  (dalej Umowa II),

- lub zgodnie z warunkami Promocji przedłuży okres obowiązywania zawartej (zawartych) już przez niego umowy (umów) rozszerzając jednocześnie jej (ich) przedmiot tak aby korzystać z trzech usług (Internet, VoIP, TV). 

3. Dodatkowym warunkiem skorzystania z Promocji jest odpowiednio zawarcie umowy (lub umów), o których mowa w ust. 2 odpowiednio na okres minimum 24 miesięcy. 

4. Promocja obowiązuje od dnia 01 lipca 2019 roku do odwołania, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. 

5. Operator uzależnia zawarcie umów na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji.

6. Ulgi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie mogą być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi usług objętych niniejszą Promocją. 

7. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia umowy (umów), o której (których) mowa w ust. 2 lit a) i b), jeżeli Uczestnik ma zaległości we wnoszeniu jakichkolwiek opłat za usługi świadczone mu przez Operatora. 

§2 Zasady Promocji.

1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:

a) ulgi w opłacie aktywacyjnej dla każdej z usług, 

b) ulgi w opłacie abonamentowej za korzystanie z usług na warunkach określonych niniejszym Regulaminie. 

2. Wysokość w/w opłat po uwzględnieniu powyższych rabatów wraz z okresem ich stosowania została wskazana w poniższej tabeli. Podane ceny są cenami brutto. 

3. Usługi PVR, PauseTV, Catch-up.są usługami testowymi (nie są pobierane opłaty).
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TABELA 1

Paczka INTERNET+TELEWIZJA HD                                                                                                              

PROMOCJA „01/07/19/D"  instalacja przyłącza już od 49zł.

Prędkość Internetu Pakiety TV

 

Umowa 24mce

PVR Pause TV Catch-up

Ilość przestrzeni
dyskowej

zatrzymanie i
cofnięcie audycji

odtworzenie audycji
wstecz do 24 godzin

50 Mbit/s – 8 Mbit/s 

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD      58,00 zł 

 u
sł

ug
a

 t
es

to
w

a
 5 godzin

 usługa testowa  usługa testowa 60 Mbit/s – 8 Mbit/s

Startowy + HD      78,00 zł 50 godzin

Optymalny + HD      99,00 zł 75 godzin

Bogaty + HD    120,00 zł 150 godzin

Bogaty + HD z CANAL+ Prestige    161,00 zł 150 godzin

120 Mbit/s – 15 Mbit/s

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD      67,00 zł 

 u
sł

ug
a

 t
es

to
w

a
 5 godzin

 usługa testowa  usługa testowa 170 Mbit/s – 20 Mbit/s

Startowy + HD      84,00 zł 50 godzin

Optymalny + HD    105,00 zł 75 godzin

Bogaty + HD    121,00 zł 150 godzin

Bogaty + HD z CANAL+ Prestige    162,00 zł 150 godzin

Multiroom       8,00 zł 

AKTYWACJE

Aktywacja pierwszego dekodera STB HD z Internetem   1,00 zł 

Aktywacja kolejnego dekodera STB HD   49,00 zł 

Multiroom - w Pakiecie TV Ekonomicznym HD [max - 2szt.], pozostałe pakiety [max  - 4szt.]
Do Pakietu TV Ekonomiczny HD nie można dołączać Pakietu TV Rozszerzającego

Wysokość ulg Paczka INTERNET + TELEWIZJA

Prędkość
Internetu

Pakiety TV
Kwota ulgi w Abonamencie

24 -mce
Telewizja Internet

50 Mbit/s - 8Mbit/s 

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD      792,00 zł    3 312,00 zł 

60 Mbit/s - 8Mbit/s

Startowy + HD      768,00 zł    3 672,00 zł

Optymalny + HD   1 248,00 zł    3 672,00 zł

Bogaty + HD   2 040,00 zł    3 672,00 zł

Bogaty + HD z CANAL+ Prestige   2 712,00 zł    3 672,00 zł

120 Mbit/s - 15Mbit/s

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD      648,00 zł    4 080,00 zł 

170 Mbit/s - 20Mbit/s

Startowy + HD      696,00 zł    4 320,00 zł

Optymalny + HD   1 176,00 zł    4 320,00 zł

Bogaty + HD   2 088,00 zł    4 320,00 zł

Bogaty + HD z CANAL+ Prestige   2 760,00 zł    4 320,00 zł

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej usługi na Internet                       3 499,50 zł 

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej dla pierwszego dekodera STB HD                          479,50 zł 

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej dla kolejnego dekodera STB HD                          431,00 zł 

Paczka INTERNET + TELEWIZJA HD + TELEFON

PROMOCJA „01/07/19/D" instalacja przyłącza już od 49zł.

Prędkość
Internetu

TELEFON

Pakiety TV

Abonament

Ilość minut w
Abonamencie

Umowa
24mce

PVR Pause TV Catch-up

RAZEM
Ilość

przestrzeni
dyskowej

zatrzymanie i
cofnięcie audycji

odtworzenie
audycji wstecz do

24 godzin

50 Mbit/s – 8 Mbit/s

120 min. 
(60 min na stacjon. i

60 min na kom.)

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD          66,00 zł 

 u
sł

ug
a

 t
es

to
w

a
 5 godzin

 usługa testowa  usługa testowa 60 Mbit/s – 8 Mbit/s

Startowy + HD          86,00 zł 50 godzin

Optymalny + HD        107,00 zł 75 godzin

Bogaty + HD        128,00 zł 150 godzin

Bogaty + HD z CANAL+ 
Prestige        169,00 zł 150 godzin

120 Mbit/s – 15 Mbit/s

120 min. 
(60 min na stacjon. i

60 min na kom.)

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD          75,00 zł 

 u
sł

ug
a

 t
es

to
w

a
 5 godzin

 usługa testowa  usługa testowa 170 Mbit/s – 20 Mbit/s

Startowy + HD          92,00 zł 50 godzin

Optymalny + HD        113,00 zł 75 godzin

Bogaty + HD        129,00 zł 150 godzin

Bogaty + HD z CANAL+ 
Prestige        170,00 zł 150 godzin

Multiroom         8,00 zł 

AKTYWACJE
Aktywacja pierwszego dekodera STB HD z Internetem i 
Telefonem        1,00 zł 

Aktywacja kolejny dekoder STB HD       49,00 zł 

Multiroom - w Pakiecie TV Ekonomicznym HD [max - 2szt.], pozostałe pakiety [max  - 4szt.]
Do Pakietu TV Ekonomiczny HD nie można dołączać Pakietu TV Rozszerzającego
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Wysokość ulg Paczka INTERNET + TELEWIZJA + TELEFON

Prędkość
Internetu

TELEFON
Pakiety TV

Kwota ulgi w
Abonamencie

Ilość minut w
Abonamencie

24 -mce
Telewizja Internet Telefon

50 Mbit/s - 8Mbit/s

120 min. 
(60 min na stacjon. i 60 min

na kom.)

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD       792,00 zł     6 120,00 zł 

60 Mbit/s - 8Mbit/s

Startowy + HD       768,00 zł     6 480,00 zł
Optymalny + HD    1 248,00 zł     6 480,00 zł
Bogaty + HD    2 040,00 zł     6 480,00 zł
Bogaty + HD z CANAL+ 
Prestige    2 712,00 zł     6 480,00 zł

 120 Mbit/s - 15Mbit/s

120 min. 
(60 min na stacjon. i 60 min

na kom.)

P
ak

ie
ty

 T
V

Ekonomiczny HD       648,00 zł     6 888,00 zł 

170 Mbit/s - 1520Mbit/s

Startowy + HD       696,00 zł     7 128,00 zł
Optymalny + HD    1 176,00 zł     7 128,00 zł
Bogaty + HD    2 088,00 zł     7 128,00 zł
Bogaty + HD z CANAL+ 
Prestige    2 760,00 zł     7 128,00 zł

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej usług Internet+Telefon                       3 789,50 zł 

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej dla pierwszego dekodera STB HD                          479,50 zł 

Kwota ulgi w opłacie Aktywacyjnej dla kolejnego dekodera STB HD                          431,00 zł 
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4. Promocja dotyczy wyłącznie pakietów taryfowych wskazanych w powyższej tabeli.

5. Ulgi w opłatach abonamentowych i na opłaty aktywacyjne są przyznawane dla każdej z usług z osobna. Warunkiem skorzystania z całości przyznanych ulg jest obowiązywanie Umowy I i Umowy II przez cały okres na jaki zostały one
zawarte.   

6. Łączna kwota ulg przyznanych Uczestnikowi w ramach niniejszej Promocji, stanowiąca podstawę wysokości roszczeń, o których mowa poniżej, nie przekroczy sumy ulg określonych i wskazanych w TABELI 1 i TABELI 2. 

7. Umowy I i II muszą zostać zawarte (zostać przedłużone) na czas oznaczony co najmniej 12 miesięcy.

8. Warunkiem skorzystania z Promocji i uzyskiwania korzyści wynikających z niniejszej Promocji (korzystania z usług z przyznanymi ulgami) jest nieprzerwane i jednoczesne obowiązywanie Umowy I i Umowy II przez cały
okres na jaki zostały one zawarte. 

9. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy I i  Umowy II lub którejkolwiek z Umów (Umowy I lub Umowy II) przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa/y została/y
zawarta/e,  Operatorowi przysługuje  roszczenie w wysokości  ulgi  przyznanej Abonentowi  za usługi  świadczone na podstawie rozwiązanej Umowy (tj.  ulgi  w opłacie aktywacyjnej  oraz ulgi  w abonamencie), pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Jeżeli rozwiązano wyłącznie jedną z Umów, to Umowa nie rozwiązana obowiązuje do końca okresu na jaki została zawarta jednak wedle
standardowej, nie promocyjnej ceny, wynikającej z Cennika. 

10. W przypadku jednostronnego rozwiązania wszystkich Umów przez Abonenta (Uczestnika) lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowy te zostały zawarte, Operatorowi przysługuje roszczenie w
wysokości  ulg  przyznanych  Abonentowi  za usługi  świadczone na podstawie wszystkich  rozwiązanych  Umów (tj.  ulgi  w  opłacie  aktywacyjnej  przyznane  na mocy każdej  z  tych Umów oraz ulgi  w opłacie abonamentowej),
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia ich zawarcia do dnia ich rozwiązania.

11. Ulgi przysługują od momentu zawarcia Umów, a warunkiem skorzystania z całości przyznanych ulg jest jednoczesne obowiązywanie Umowy I i Umowy II przez okres na jaki zostały one zawarte. 

12.  Wszystkie opłaty za usługi świadczone w ramach Promocji Uczestnik jest zobowiązany uiszczać w terminach wskazanych w rachunku. Dokonane opłaty Operator  zalicza w pierwszej kolejności na poczet opłaty abonamentowej za
Umowę II, chyba że dokonując płatności Abonent (osobiście, pisemnie, lub w tytule przelewu) wskaże, że domaga się zaliczenia wpłat na poczet Umowy I.    

§ 3 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin Promocji  stanowi  integralną część  Umów  I  i  II.  W części  przez niego  regulowanej,  Regulamin Promocji  zastępuje  odpowiednie postanowienia  Umów, Regulaminu  świadczenia  usług,  a  także  Cenników
Operatora.

2. Niniejszy Regulamin promocji, dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz w Biurze Obsługi Klienta Operatora, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Operatora przy zawieraniu Umów oraz na każde żądanie
Abonenta. Na wniosek Abonenta może on zostać mu przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej przed zawarciem którejkolwiek z Umów.

Data i czytelny podpis ABONENTA  __________________________                             Data i czytelny podpis OPERATORA  ___________________________

Regulamin Promocji         str. 4/4


