Regulamin Promocji
Promocja Wiosenne emocje z CANAL+ [2012.03]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług obowiązującym u
Operatora.

Udział w Promocji

Zobowiązania Uczestnika Promocji

Promocja kierowana jest do wszystkich nowych oraz obecnych
Abonentów Usług JAMBOX.
Z oferty mogą skorzystać aktualni Abonenci Pakietu CANAL+
pod warunkiem zakończenia zgodnie z regulaminami
wcześniejszych zobowiązań terminowych na Pakiet CANAL+.

1.

Czas trwania Promocji

2.

Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 1 marca 2012
roku do 30 kwietnia 2012 roku.

Okres obowiązywania warunków Aneksu do Umowy
Abonenckiej

3.

Abonent zawiera Aneks do Umowy Abonenckiej na
świadczenie Usług objętych Promocją.
Warunki promocyjne ustalone Aneksem obowiązują przez
okres od dnia zawarcia Aneksu do końca miesiąca
kalendarzowego oraz przez kolejnych 12 pełnych miesięcy
kalendarzowych. Po tym czasie usługi będą świadczone na
warunkach ogólnych.

4.

Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem
Pakietu CANAL+ przez okres od dnia zawarcia Aneksu do
końca miesiąca kalendarzowego oraz przez kolejnych 12
pełnych miesięcy kalendarzowych. (patrz punkt „Okres
obowiązywania warunków Aneksu do Umowy
Abonenckiej”).
Jeśli Abonent nie chce pozostać abonentem Pakietu
CANAL+ po okresie obowiązywania warunków
promocyjnych, powinien złożyć stosowne wypowiedzenie
najpóźniej w jedenastym pełnym miesiącu od dnia
zawarcia Aneksu. Sposób rezygnacji z Pakietu CANAL+ jest
opisany w Aneksie do Umowy Abonenckiej.
Opłata abonamentowa za Pakiet CANAL+ po okresie
obowiązywania warunków promocyjnych będzie zgodna z
Cennikiem.
Rezygnacja ze świadczenia usług w okresie
obowiązywania warunków promocyjnych wiąże się z karą
w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w
niniejszym Regulaminie, pomniejszonej proporcjonalnie, z
uwzględnieniem okresu który upłynął od dnia zawarcia
Aneksu.

Postanowienia końcowe
Korzyści i uprawnienia Abonenta
1.
1.

2.
3.

Dostęp do Pakietu CANAL+ przez okres od dnia zawarcia
Aneksu do Umowy Abonenckiej do końca miesiąca
kalendarzowego za 1 zł.
Obniżona opłata abonamentowa za Pakiet CANAL+ do
kwoty 29 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy.
Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej promocji
obejmuje obniżki opłat wymienione w punkcie 2 i wynosi
119,88 zł.

2.

3.

4.

Regulamin Promocji jest częścią Aneksu do Umowy
Abonenckiej dotyczącego Promocji „Wiosenne emocje z
CANAL+”.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu
Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora.
Każdy Abonent podpisujący Aneks do Umowy
Abonenckiej dotyczący Promocji „Wiosenne emocje z
CANAL+”, opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza,
że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje
warunki w nim zawarte.
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 10
marca 2012 roku.
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