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REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI 
„PROMOCJA NOWOROCZNA” 

prowadzonej przez Operatora 
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz 

w okresie od 02.01.2019 r. do 29.03.2019 r. 
 

§1 
 

1. Organizatorem Promocji „PROMOCJA NOWOROCZNA” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” 

jest  Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz z siedzibą w 95-100 Zgierz, ul. Lechonia 2 
zwany     w dalszej części Regulaminu „Operatorem”. 

2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent korzystający z usług Operatora w zakresie cyfrowej 
telewizji kablowej oraz internetu. 

3. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna chcąca skorzystać z usług Operatora zamieszkująca  
    w zasięgu sieci kablowej Operatora. Operator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży usługi                  

w przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia przeszkód formalnych. 
4. Uczestnikiem Promocji mogą zostać Abonenci, którzy nie posiadają zaległości w opłatach na rzecz 

Operatora zgodnie z Umową i Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
5. Promocja obejmuje ulgi w zakresie montażu instalacji kablowej: 
 a. dla Uczestników Promocji chcących skorzystać z usług Operatora, 
 b. dla Uczestników Promocji Abonentów korzystających z usług Operatora. 
6. Uczestnik Promocji chcący skorzystać z usług Operatora może wybrać dowolny pakiet cyfrowej telewizji 

kablowej oraz dostępu do internetu zgodnie z aktualną ofertą. 
7. Uczestnik Promocji Abonent może rozszerzyć usługę Operatora zgodnie z ofertą programową telewizji 

cyfrowej bądź z ofertą pakietów internetowych. 
8. Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem zobowiązania 

obejmującym pełne 24 miesiące (24 okresy rozliczeniowe). 
9. Uczestnik Promocji, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę Abonencką utraci 

wszelkie ulgi wynikające z Promocji. Operator ma prawo dochodzić od Uczestnika Promocji zapłaty kwoty 
w wysokości ulgi przyznanej Abonentowi. 

 
§2 
 

1. W ramach Promocji opłaty instalacyjne wynoszą: 
 
    a. dla Uczestników Promocji chcących skorzystać z usług Operatora: 
       - pełna opłata instalacyjna w lokalu - (40,65 PLN netto) (50,00 PLN brutto);  
                                                        ulga - (56,91 PLN netto) (70,00 PLN brutto), 
       - montaż jednego urządzenia do odbioru pakietów:  
   Rozszerzonego; Canal+ - (12,20 PLN netto) (15,00 PLN brutto)*;  
                                                        ulga - (12,20 PLN netto) (15,00 PLN brutto)*, 

       - instalacja internetowa z aktywacją w lokalu - (1,00 PLN netto) (1,23 PLN brutto);  
                                                                       ulga - (39,65 PLN netto) (48,77 PLN brutto). 
  
    b. dla Uczestników Promocji Abonentów korzystających z usługi pakietu podstawowego Operatora: 
       - montaż jednego urządzenia do odbioru pakietów:  
    Rozszerzonego; Canal+ - (12,20 PLN netto) (15,00 PLN brutto);  
                                                         ulga - (12,20 PLN netto) (15,00 PLN brutto), 

       - instalacja internetowa z aktywacją w lokalu - (1,00 PLN netto) (1,23 PLN brutto);  
                                                                       ulga - (39,65 PLN netto) (48,77 PLN brutto).  
 
2. Promocja nie obejmuje aktywacji karty dostępu warunkowego pakietów: Rozszerzony, Canal+. 
 
3. Promocja nie obejmuje dzierżawy sprzętu operatora do pakietów: Rozszerzony, Canal+. 
 



 
§3 
 

1. W ramach Promocji zamawiam usługę w zakresie cyfrowej telewizji kablowej: 
 

     Pakiet socjalny DVB-C**     Pakiet podstawowy DVB-C** 

  

     Pakiet rozszerzony DVB-C**     Pakiet canal+ DVB-C** 

 
§4 
 

1. W ramach Promocji zamawiam usługę w zakresie usługi Internet: 
  

     Internet – Pakiet 20/5 Mb/s)**            Internet –  Pakiet 40/10 Mb/s)**             

 

     Internet – Pakiet 100/20 Mb/s)**     Internet –  Pakiet 300/25 Mb/s)** 

          
Zamawiana usługa w zakresie Internetu nie jest uzależniona od konieczności wyboru pakietów cyfrowej 
telewizji kablowej zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu. 

 
§5 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowania mają zapisy Umowy            
i Regulaminu w zakresie świadczeń usług telekomunikacyjnych telewizji cyfrowej i internetu. 
 
Oświadczam, że przed wyrażeniem woli związania się Umową na warunkach niniejszego Regulaminu 
Promocji zapoznałem się z warunkami Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień. Akceptuję 
postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza 
Regulaminu. 
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                               data i podpis Abonenta 
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………………………………. 
        z up. pracownik Biura Obsługi Klienta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)*   - do pakietu podstawowego 
 

)** - zaznacz X właściwe 


