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Regulamin Promocji
„Pakiet E za 31 zł”
Edycja 1.
stosowany przez JIM-SAT Sp. z o.o., dalej jako: Operator.

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady i warunki uzyskania upustu w Opłacie abonamentowej za Pakiet Telewizji
Kablowej E na warunkach promocyjnych w JIM-SAT Sp. z o.o.

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10.

zawartymi w Regulaminie świadczenia usług przez JIM-SAT Sp. z o.o.
Regulamin Promocji skierowany jest do osób będących Abonentami, którzy w okresie oferowania Promocji posiadają
Umowę z Dostawcą Usług w zakresie Telewizji kablowej w pakiecie B oraz nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą
wymagalnych należności na rzecz Operatora.
Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług przez JIM-SAT Sp. z o.o. oraz Cennika,
z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji.
Aby skorzystać z Regulaminu Promocji konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na Pakiet Telewizji kablowej E od początku nowego Okresu Rozliczeniowego na czas nieoznaczony
z okresem promocyjnym 12 miesięcy kalendarzowych. Okres promocyjny liczony jest od pierwszego dnia miesiąca,
wskazanego w Umowie.
W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator zobowiązuje się udzielić Abonentom, o których mowa w ust. 5,
upustu w Opłacie abonamentowej podczas dwunastu pierwszych miesięcy okresu promocyjnego. Maksymalne wysokości
upustów określa Tabela nr 1.
Pakiet Telewizji kablowej E
Opłata abonamentowa podczas okresu
Maksymalna wysokość upustu udzielonego w ramach Regulaminu
promocyjnego
Promocji
31,00 zł
276,00 zł
Tabela nr 1.
W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem okresu promocyjnego, przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn
leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego upustu,
pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
Po zakończeniu okresu promocyjnego o którym mowa w pkt 5 Abonent zachowuje uprawnienie do korzystania z upustów
i rabatu na Opłatę abonamentową, o których mowa w pkt 6, do czasu trwania oferty promocyjnej określonej w niniejszym
Regulaminie Promocji. Operator powiadomi Abonenta o zakończeniu trwania oferty promocyjnej i rozpoczęciu naliczania
Opłaty abonamentowej według Cennika. Po upływie okresu promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania
Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku zwrotu udzielonego upustu.
Niniejszy Regulamin Promocji ważny jest w okresie od dnia 13.01.2022 do 31.03.2022.
Niniejszy Regulamin Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

