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REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY”

§ 1
[Definicje]

1. Organizator Promocji – FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża z siedzibą przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław i SGT S.A. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 
50, 44-100 Gliwice.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Telewizyjnych.

§ 2
[Postanowienia ogólne]

1. Promocja trwa od dnia 01 września 2009 r. do dnia 31 stycznia 2011 r. włącznie.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji przed upływem terminu określonego w § 2 pkt 1. Zakończenie obowiązywania 

Promocji przed upływem tego terminu pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte umowy na warunkach Promocji.
3. Okres dostępności Promocji wymieniony w pkt. 1 może zostać wydłużony.
4. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone. Szczegółowa specyfikacja obszaru objętego Promocja dostępna jest pod numerem Biura Obsługi Klienta 

(71) 719 58 00. Dostępność Promocji jest ograniczona możliwościami technicznymi FineMEDIA. 
5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo  

posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona będzie usługa na warunkach Promocji.
6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Promocji osobom, które:

6.1. zalegają względem FineMEDIA z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu;
6.2. Abonentów, z którymi FineMEDIA rozwiązała uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania  

należności za świadczone usługi telekomunikacyjne;
6.3. członków rodzin osób, o których mowa w pkt.5.1 i 5.2 zamieszkujących pod wspólnym adresem.

7. Promocja dostępna jest w 2 wariantach:
7.1. wariant I - dekoder STB udostępniony Abonentowi przez Operatora na czas trwania umowy w ramach Usługi telewizyjnej;
7.2. wariant II - dekoder STB zakupiony przez Abonenta na własność.

§ 3
[Warunki udziału w Promocji]

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych z zastrzeżeniem §2 pkt 4-5, które na dzień przystąpienia do Promocji spełniają warunki  
określone w niniejszym Regulaminie oraz w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Telewizyjnych.

2. Przystąpienie do Promocji następuje przez:
2.1. zawarcie z FineMEDIA umowy o świadczenie usług telewizyjnych na warunkach niniejszej Promocji na czas określony, wynoszący 24 miesiące lub 36 miesięcy;
2.2. podpisanie aneksu zmieniającego dotychczasową umowę z FineMEDIA o świadczenie usług telewizyjnych w umowę na warunkach niniejszej Promocji zawartą 

na czas określony, wynoszący 24 miesiące lub 36 miesięcy.
3. Jeżeli na dzień przystąpienia do Promocji osoba spełniająca warunki niniejszej Promocji związana jest z Organizatorem Promocji inną umową zawartą na czas określony 

a do końca bieżącego cyklu umowy pozostało więcej niż 2 miesiące, Organizator Promocji naliczy dodatkową opłatę manipulacyjną za przystąpienie do Promocji w 
okresie trwania umowy terminowej w wysokości 59,00 zł brutto.

§ 4
[Profity]

1. Abonenci, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Promocji, stając się Uczestnikami Promocji, otrzymują na mocy niniejszego Regulaminu Promocji następujące profity:
1.1. w wariancie I (udostępnienia dekodera STB Abonentowi przez Operatora na czas trwania umowy w ramach Usługi telewizyjnej):

a. obniżka opłaty za Instalację w Lokalu Abonenta do 1,22 zł;
b. obniżka opłaty za aktywację Usługi w zależności od modelu dekodera STB i wybranego Pakietu do wysokości określonej w Tabeli nr 1;
c. obniżka opłat abonamentowych za usługę telewizyjną przez  cały okres 24  lub 36 miesięcy trwania Umowy w zależności  od wybranego Pakietu do 

wysokości określonej  Tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Promocyjne opłaty aktywacyjne i abonamentowe za usługi telewizyjne w wariancie I Promocji „Pakiety” (udostępnienia dekodera STB Abonentowi przez Operatora na 
czas trwania umowy w ramach Usługi telewizyjnej)

Wielotematyczny Rozrywkowy Rodzinny Super HD Maxi HD

Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja

Zyxl SD 59,00 zł 149,00 zł 69,00 zł 149,00 zł 89,00 zł 149,00 zł niedostępny niedostępny

Zydel HD 59,00 zł 249,00 zł 69,00 zł 249,00 zł 89,00 zł 249,00 zł 79,00 zł 249,00 zł 129,00 zł 249,00 zł

Motorola HD 59,00 zł 349,00 zł 69,00 zł 349,00 zł 89,00 zł 349,00 zł 79,00 zł 349,00 zł 129,00 zł 349,00 zł

Motorola HD PVR 69,00 zł 599,00 zł 79,00 zł 599,00 zł 99,00 zł 599,00 zł 89,00 zł 599,00 zł 139,00 zł 599,00 zł

1.2. w wariancie II (dekoder STB zakupiony przez Abonenta na własność):
a. obniżka opłaty za Instalację w Lokalu Abonenta do kwoty 1,22 zł;
b. obniżka opłaty za aktywację Usługi do kwoty 1,22 zł;
c. obniżka opłat abonamentowych za usługę telewizyjną przez  cały okres 24  lub 36 miesięcy trwania Umowy w zależności  od wybranego Pakietu do 

wysokości określonej  Tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Promocyjne opłaty aktywacyjne i abonamentowe za usługi telewizyjne w wariancie II Promocji „Pakiety” (dekoder STB zakupiony przez Abonenta na własność)

Wielotematyczny Rozrywkowy Rodzinny Super HD Maxi HD

Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja Abonament Aktywacja

Zyxl SD 49,00 zł 1,00 zł 59,00 zł 1,00 zł 79,00 zł 1,00 zł niedostępny niedostępny

Zydel HD 49,00 zł 1,00 zł 59,00 zł 1,00 zł 79,00 zł 1,00 zł 69,00 zł 1,00 zł 119,00 zł 1,00 zł

Motorola HD 49,00 zł 1,00 zł 59,00 zł 1,00 zł 79,00 zł 1,00 zł 69,00 zł 1,00 zł 119,00 zł 1,00 zł

Motorola HD PVR 59,00 zł 1,00 zł 69,00 zł 1,00 zł 89,00 zł 1,00 zł 79,00 zł 1,00 zł 129,00 zł 1,00 zł

2. Obniżone stawki opłat abonamentowych obowiązują przez cały okres trwania Umowy. Z zastrzeżeniem pkt. 4 Organizator gwarantuje, iż w ciągu tego okresu wysokość 
miesięcznej opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie.
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3. Po upływie pierwszego cyklu Umowy, w przypadku kontynuacji Umowy w trybie określonym §30 pkt. 4  Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Telewizyjnych, Abonent  
zachowuje warunki korzystania z usług objętych Umową na warunkach niniejszej Promocji, z zastrzeżeniem pkt. 4.

§ 5
[Dodatkowe profity]

1. Kanały Filmbox Extra, Filmbox Family i Filmbox HD udostępniane są do odwołania gratis.
2. Pakiet HBO gratis na 30 dni od dnia podpisania Umowy.
3. Na dekoderze Zyxel SD nie są dostępne kanały HD.

§ 6
[Ulga promocyjna]

1. W ramach  Umowy  zawartej  na  zasadach  niniejszej  Promocji  Organizator  Promocji  udziela Uczestnikowi  ulgi  promocyjnej,  na  którą  składają  się  obniżki  opłat 
wymienione w §4 i §5. Wysokość ulgi udzielona Abonentowi w ramach Promocji w okresie 24 lub 36 miesięcy od daty przystąpienia do Promocji lub od daty odnowienia 
się umowy w trybie określonym w ust 3. niniejszego Regulaminu, związana jest z wybranym Pakietem oraz modelem dekodera i przedstawiona jest w Tabeli nr 3 oraz 
4.

Tabela nr 3
Wartość całkowita ulgi promocyjnej przydzielonej Abonentowi w związku z udziałem w Promocji (wariant I – dekoder udostępniony przez operatora)

Wielotematyczny Rozrywkowy Rodzinny Super HD Maxi HD

24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

Zyxl SD 412,00 zł 544,00 zł 507,28 zł 686,92 zł 650,32 zł 901,48 zł brak brak brak brak

Zydel HD 412,00 zł 544,00 zł 507,28 zł 686,92 zł 650,32 zł 901,48 zł 603,28 zł 830,92 zł 409,60 zł 540,40 zł

Motorola HD 462,00 zł 594,00 zł 557,28 zł 736,92 zł 700,32 zł 951,48 zł 653,28 zł 653,28 zł 459,60 zł 590,40 zł

Motorola HD PVR 542,00 zł 674,00 zł 637,28 zł 816,92 zł 780,32 zł 1 031,48 zł 733,28 zł 733,28 zł 539,60 zł 670,40 zł

Tabela nr 4
Wartość całkowita ulgi promocyjnej przydzielonej Abonentowi w związku z udziałem w Promocji (wariant II – dekoder zakupiony przez abonenta)

Wielotematyczny Rozrywkowy Rodzinny Super HD Maxi HD

24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy

Zyxl SD 560,00 zł 692,00 zł 655,28 zł 834,92 zł 798,32 zł 1 049,48 zł brak brak brak brak

Zydel HD 660,00 zł 792,00 zł 755,28 zł 934,92 zł 898,32 zł 1 149,48 zł 851,28 zł 1 078,92 zł 657,60 zł 788,40 zł

Motorola HD 810,00 zł 942,00 zł 905,28 zł 1 084,92 zł 1048,32 zł 1 299,48 zł 1001,28 zł 1 228,92 zł 807,60 zł 938,40 zł

Motorola HD PVR 1 140,00 zł 1 272,00 zł 1235,28 zł 1 414,92 zł 1 378,32 zł 1 629,48 zł 1331,28 zł 1 558,92 zł 1137,60 zł 1 268,40 zł

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony, o której mowa w ust.1, przez Uczestnika Promocji lub przez Organizatora Promocji z 
przyczyn leżących po stronie uczestnika Promocji, przed upływem okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do 
zapłaty, bez uprzedniego wezwania, równowartości ulgi przyznanej mu w związku z Promocją. Uczestnik Promocji  zapłaci wyżej zdefiniowaną kwotę stanowiąca 
równowartość przyznanej ulgi w terminie 30-u dni od daty wygaśnięcia przedmiotowej umowy.

3. Umowa Abonencka ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, zgodnie z oferta Organizatora Promocji, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego  
oświadczenia woli w terminie 30 dni, przed upływem terminu obowiązywania Umowy Abonenckiej.

4. Ceny obowiązujące w tej Promocji dotyczą klientów którzy jednocześnie korzystają z usługi dostępu do Internetu FineMEDIA. Rezygnacja z usługi dostępu do Internetu  
FineMEDIA spowoduje, że Operator będzie miał prawo do podniesienia abonamentu za Usługę telewizyjną o 5 zł. 

§ 7
[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Telewizyjnych. 
3. Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i 

akceptuje warunki w nim zawarte. 
4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 grudnia 2009 r.
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