Imię i nazwisko Abonenta

Adres Abonenta

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
„SZOK cenowy”
oferowanej przez
Operatora – Stowarzyszenie „Telewizja Teofilów B” z siedzibą w Łodzi.
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Postanowienia ogólne
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Organizatorem Promocji „SZOK cenowy” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Stowarzyszenie „Telewizja Teofilów B”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 94A, zwane w dalszej części „Operatorem”.
Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent sieci Operatora, po podpisaniu „Umowy o korzystanie z usług Stowarzyszenia
„Telewizja Teofilów B”” zwanej dalej „Umową”. Umowa w okresie, o którym mowa w §2 pkt 1, obowiązuje ze zmianami
wprowadzonymi niniejszym Regulaminem.
Uczestnikiem Promocji może zostać także osoba chcąca skorzystać z usług Operatora, mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu
instalacji przez Operatora. Wykonanie instalacji może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Szczegółowych informacji o ich wysokości
udziela Biuro Obsługi Abonenta Operatora.
Uczestnikiem Promocji mogą zostać tylko Abonenci1, którzy przed rozpoczęciem Promocji nie posiadali zaległości w opłatach
abonamentowych na rzecz Operatora.
Uczestnikiem Promocji w przedmiocie Promocji dotyczącej zniesionej opłaty abonamentowej w okresie trzech lub dziewięciu
pierwszych miesięcy nie może zostać Abonent1, który posiadał aktywną co najmniej jedną usługę: STTB_tv, STTB_int, STTB_multi w
okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do Promocji.
Przedmiotem
Promocji
jest
sprzedaż
usług:
STTB_tv,
STTB_int
zwanych
dalej
„Usługami”
zgodnych
z Cennikiem usług STTB_tv oraz STTB_int, z uwzględnieniem obniżonej opłaty przyłączeniowej, obniżonej / zniesionej opłaty
abonamentowej, opcji multiroom, dostępu do usługi telewizyjnej, opcji WiFi 2,4GHz na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
W przypadku wybrania Usług na warunkach Promocji o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki
abonamentowe świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów
danej Usługi zostanie wprowadzona zgodnie z czasem oczekiwania na podłączenie usług określonym w podpisanym aneksie do
Umowy.
Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej mu ulgi wynikającej z dotychczas obowiązujących Uczestnika
Promocji warunków promocyjnych, umów z okresem zobowiązania oraz ewentualnych opłat dodatkowych za zmianę posiadanego
pakietu Usług pod warunkiem wybrania Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej sumie miesięcznych opłat
abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
Operator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia przeszkód
formalnych.
Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie może nastąpić później niż 15 kwietnia 2019r.
W przypadku, gdy do podłączenia Usługi nie dojdzie w terminie określonym w §1 pkt 11 z przyczyn leżących po stronie osoby
zamierzającej skorzystać z Promocji, wniesiona opłata przyłączeniowa i aktywacyjna nie podlega zwrotowi, a Umowa podpisana na
warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie rozwiązuje się w trybie natychmiastowym.
Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych podłączenie nowych
Uczestników nie będzie możliwe.
§2
Zasady Promocji

1.

Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem zobowiązania obejmującym:
12 (dwunastu) pełnych miesięcy /
SOCJALNY,
MIDI,

24 (dwadzieścia cztery) pełne miesiące na Usługi STTB_tv / STTB_int:

SOCJALNY PLUS,
MAXI,

WZBOGACONY,
MAXI PLUS,

DOSTĘP HD,
MULTIROOM HD,

2.

3.
4.

HYPER tv,

DOSTĘP HD PVR,

MULTIROOM HD x 2 szt.,

OPCJA WiFi 2,4GHz,

LUKSUSOWY,

MULTIROOM HD x 3 szt.,
2

DOSTĘP INTERNET .

Uczestnik, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę, utraci wszelkie korzyści wynikające z Promocji. W przypadku
niedotrzymania warunków Promocji, nieopłacenia lub nieterminowego opłacania miesięcznego abonamentu przez Uczestnika
Promocji w okresie, o którym mowa w § 2 pkt. 1, na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
Telekomunikacyjne, Operator ma prawo dochodzić od Uczestnika Promocji zapłaty kary w wysokości ulgi przyznanej abonentowi
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Za niedotrzymanie warunków
Promocji rozumie się również istotne naruszenie postanowień „Umowy o korzystanie z usług Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B””
oraz „Regulaminu korzystania z usług Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B””.
Umowa może być rozwiązana przez Abonenta z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie pod rygorem
nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Uczestnik Promocji może zmienić miejsce instalacji urządzenia dostępowego po ponownym opłaceniu 100% obowiązującej w danym
okresie opłaty przyłączeniowej oraz istnienia w nowym miejscu instalacji Operatora. Brak instalacji Operatora lub możliwość jej
wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika do niedotrzymania warunków Promocji.

5.

W ramach niniejszej Promocji
1) opłata instalacyjna (przyłączeniowa) wynosi:

2)

Lp

49,90 zł brutto3 (ulga wynosi 30,10 zł brutto)
W przypadku gdy nie jest konieczne wykonanie instalacji lub modernizacji w lokalu pod wybrany pakiet Usług opłata
instalacyjna nie jest pobierana.
opłata abonamentowa4 za wybrane w umowie Usługi w okresie zobowiązania Abonenta jest zgodna z poniższą tabelą
obrazującą wysokość obniżonej opłaty abonamentowej i wysokości przyznanej ulgi w okresie miesięcznym. Opłaty
abonamentowe oraz wartości przyznanej ulgi podane w poniższej tabeli są to kwoty brutto.
Promocyjna opłata
abonamentowa

Nazwa Usługi
12 miesięczny okres zobowiązania

Cennikowa wartość usługi
przy czasie nieoznaczonym

(1 – 12 miesiąc)

Przyznana ulga
miesięczna usługi
(1 – 12 miesiąc)

1

STTB_tv: Socjalny

13,50 zł

15,00 zł

ulga: 1,50 zł

2

STTB_tv: Socjalny Plus

22,50 zł

25,00 zł

ulga: 2,50 zł

3

STTB_tv: Wzbogacony

49,50 zł

55,00 zł

ulga: 5,50 zł

4

STTB_tv: Luksusowy

67,50 zł

75,00 zł

ulga: 7,50 zł

5

Dostęp do DTV HD

5,00 zł

7,50 zł

ulga: 2,50 zł

6

Dostęp do DTV HD PVR

20,00 zł

30,00 zł

ulga: 10,00 zł

6

10,00 zł

15,00 zł

ulga: 5,00 zł

8

Opcja Multiroom HD x 2 szt.

6

20,00 zł

30,00 zł

ulga: 10,00 zł

9

Opcja Multiroom HD x 3 szt. 6

30,00 zł

45,00 zł

ulga: 15,00 zł

10

STTB_int: MIDI

31,50 zł

35,00 zł

ulga: 3,50 zł

11

STTB_int: MAXI

40,50 zł

45,00 zł

ulga: 4,50 zł

12

STTB_int: MAXI PLUS

49,50 zł

55,00 zł

ulga: 5,50 zł

13

STTB_int: HYPER

58,50 zł

65,00 zł

ulga: 6,50 zł

14

Dostęp do Internetu

5,00 zł

15

Opcja WiFi 2,4GHz

0,00 zł

5,00 zł

ulga: 5,00 zł

7

Opcja Multiroom HD

24 miesięczny okres zobowiązania

(1 – 24 miesiąc)

(1 – 24 miesiąc)

16

STTB_tv: Socjalny

12,00 zł

15,00 zł

ulga: 3,00 zł

17

STTB_tv: Socjalny Plus

20,00 zł

25,00 zł

ulga: 5,00 zł

18

STTB_tv: Wzbogacony

44,00 zł

55,00 zł

ulga: 11,00 zł

19

STTB_tv: Luksusowy

60,00 zł

75,00 zł

ulga: 15,00 zł

20

Dostęp do DTV HD

2,50 zł

7,50 zł

ulga: 5,00 zł

21

Dostęp do DTV HD PVR

15,00 zł

30,00 zł

ulga: 15,00 zł

22

Opcja Multiroom HD 6

5,00 zł

15,00 zł

ulga: 10,00 zł

Opcja Multiroom HD x 2 szt.

6

10,00 zł

30,00 zł

ulga: 20,00 zł

24

Opcja Multiroom HD x 3 szt.

6

15,00 zł

45,00 zł

ulga: 30,00 zł

25

STTB_int: MIDI

28,00 zł

35,00 zł

ulga: 7,00 zł

26

STTB_int: MAXI

36,00 zł

45,00 zł

ulga: 9,00 zł

27

STTB_int: MAXI PLUS

44,00 zł

55,00 zł

ulga: 11,00 zł

28

STTB_int: HYPER

52,00 zł

65,00 zł

ulga: 13,00 zł

29

Dostęp do Internetu

5,00 zł

30

Opcja WiFi 2,4GHz

0,00 zł

5,00 zł

ulga: 5,00 zł

23

6.

W ramach niniejszej Promocji opłata abonamentowa5 (zgodnie z § 1 pkt 5) za wybrane w umowie Usługi przy zobowiązaniu:
1)

12 (dwunastu) pełnych miesięcy w okresie 3 (trzech) pierwszych pełnych miesięcy nie będzie naliczana. W okresie
od 4 (czwartego) do 12 (dwunastego) miesiąca trwania promocji zobowiązania Abonenta są zgodne z promocyjną
wartością abonamentową w tabeli z § 2 pkt 5 ust. 2. Poniższa tabela obrazuje liczbę porządkową składowych wybranego
pakietu usług z tabeli § 2 pkt 5 ust. 2, wysokość przyznanej ulgi w okresie miesięcznym. Wartość podana w poniższej tabeli
jest kwotą brutto.
Promocyjna opłata
Lp pakietu usług z tabeli
Upust miesięczny Usług
Sumaryczna ulga miesięczna
abonamentowa
§ 2 pkt 5 ust. 2
(1 – 3 miesiąc)
pakietu Usług (1 – 3 miesiąc)
(1 – 3 miesiąc)
0,00

2)

8.
9.

ulga: …………………..

24 (dwudziestu czterech) pełnych miesięcy w okresie 9 (dziewięciu) pierwszych pełnych miesięcy nie będzie
naliczana. W okresie od 10 (dziesiątego) do 24 (dwudziestego czwartego) miesiąca trwania promocji zobowiązania
Abonenta są zgodne z promocyjną wartością abonamentową w tabeli z § 2 pkt 5 ust. 2. Poniższa tabela obrazuje liczbę
porządkową składowych wybranego pakietu usług z tabeli § 2 pkt 5 ust. 2, wysokość przyznanej ulgi w okresie
miesięcznym. Wartość podana w poniższej tabeli jest kwotą brutto.
Promocyjna opłata
Lp pakietu usług z tabeli
Upust miesięczny Usług
Sumaryczna ulga miesięczna
abonamentowa
§ 2 pkt 5 ust. 2
(1 – 9 miesiąc)
pakietu Usług (1 – 9 miesiąc)
(1 – 9 miesiąc)
0,00

7.

100%

100%

ulga: …………………..

Uczestnik Promocji w okresie obowiązywania niniejszej Promocji nie może zmienić Usługi na inną o niższej opłacie abonamentowej,
ani czasowo odłączyć pakietu Usług.
Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem STTB_int” oraz „Cennikiem STTB_tv”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy „Umowy o korzystanie
z usług Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B”” oraz „Regulaminu korzystania z usług Stowarzyszenia „Telewizja Teofilów B””.

1

– dotyczy również osób spokrewnionych lub niespokrewnionych pozostających w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących
– zaznaczyć wybrane warianty opłaty abonamentowej
– zaznaczyć opłatę instalacyjną jeżeli ma zastosowanie
4
– zaznaczyć wybrane warianty opłaty abonamentowej
5
– wprowadzić liczbę porządkową pakietu usług wraz z sumaryczną ulgą miesięczną
6
– opcja multiroom pozwala na niezależne oglądanie różnych programów z oferty STTB_tv w przekazie cyfrowym w kilku pomieszczeniach jednocześnie
w obrębie jednego gospodarstwa domowego w ramach jednego abonamentu. W ramach jednej umowy istnieje możliwość aktywowania maksymalnie
trzech dodatkowych dekoderów/moduł CI w opcji Multiroom.
2
3

Indywidualne warunki ofertowe / inne ustalenia

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień, akceptuję postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

data i podpis Abonenta

