REGULAMIN PROMOCJI „Prezent

na powitanie!"

§1
1. Niniejszy regulamin został wydany przez Bydgoską Telewizję Kablową Gawex Paweł Karnowski Sp. J. z siedzibą w Bydgoszczy, przy
ul. Janiny Porazińskiej 4, 85-791 Bydgoszcz, Biuro Obsługi Abonentów w Chełmnie: ul. Wodna 30A, 86-200 Chełmno,
zwaną dalej „GAWEX”.
2. Niniejszy regulamin określa warunki Promocji trwającej w dniach od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku (dalej: „Okres
Promocji”) skierowanej do osób zamierzających nabyć świadczone przez GAWEX usługi telewizji cyfrowej (dalej łącznie: „Usługi”).
§2
1. W ramach Promocji świadczenie Usług odbywa się na zasadach przewidzianych w wydanym przez GAWEX Regulaminie świadczenia
usług telekomunikacyjnych z odstępstwami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
2. Podstawowym warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie z GAWEX pisemnej umowy o świadczenie Usług na czas określony
12 (dwanaście) miesięcy (dalej: „Umowa”). Umowa zawarta na warunkach Promocji, po upływie okresu na jaki została zawarta,
przekształca się w umowę zawartą na czas nieoznaczony, w ramach której Abonent będzie korzystał z pakietu Start, przy czym
wysokość opłat z tytułu korzystania z pakietu Start będzie równa cenie tego pakietu wskazanej w Cenniku, obowiązującym w chwili
zakończenia umowy terminowej.
3. Z Promocji mogą skorzystać Abonenci GAWEX, którzy w chwili zawarcia Umowy nie są stronami umowy, na podstawie której
GAWEX dostarcza im programy telewizji cyfrowej oraz osoby, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, licząc od daty zawarcia
Umowy nie były Abonentami GAWEX.
4. GAWEX może odmówić zawarcia Umowy z osobami, które:
- zalegają z płatnościami za inne usługi w stosunku do Operatora,
- z którymi Operator rozwiązał umowę, w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień
Regulaminu lub innych obowiązujących przepisów,
- które nie uprawdopodobniły tytułu prawnego do lokalu, w którym mają być świadczone Usługi.
5. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem GAWEX, w terminie 14 dni od jej
zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku GAWEX należy się odpowiednie wynagrodzenie za
usługi dotychczas wykonane. Przekazane przez GAWEX Urządzenia Abonent ma obowiązek zwrócić niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku niedochowania powyższego terminu Abonent zostanie obciążony
opłatą wynikającą z Cennika za każdy dzień opóźnienia.
6. Promocja polega na udzieleniu Abonentowi jednego z poniższych rabatów i wprowadzeniu cennika według następujących zasad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

opłata abonamentowa za pakiet START za miesiąc, w którym nastąpiła aktywacja oraz kolejne 3 miesiące 0 zł, następne
9 miesięcy po 41,00 zł. *
opłata abonamentowa za pakiet MEDIANA za miesiąc, w kórym nastąpiła aktywacja ora kolejne 3 miesiące 0 zł, następne
9 miesięcy po 17,00 zł. *
opłata abonamentowa za pakiet MEDIANA HD za miesiąc, w kórym nastąpiła aktywacja ora kolejne 3 miesiące 0 zł, następne
9 miesięcy po 24,00 zł. *
cyfrowy pakiet tematyczny SPORT za 0 zł przez 12 pełnych miesięcy dołączany do pakietu START w cenie 41,00 zł, *
cyfrowy pakiet tematyczny SEANS za 0 zł przez 12 pełnych miesięcy dołączany do pakietu START w cenie 41,00 zł, *
cyfrowy pakiet tematyczny DLA DZIECI za 0 zł przez 12 pełnych miesięcy dołączany do pakietu START w cenie 41,00 zł, *
cyfrowy pakiet tematyczny RODZINNY za 0 zł przez 12 pełnych miesięcy dołączany do pakietu START w cenie 41,00 zł, *

8. Wysokość ulgi przyznawanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy na warunkach Promocji w przypadku opcji do wyboru
wskazanych w ust. 6 pkt. a-f wynosi odpowiednio łącznie: a - do 164,00 zł, b - do 68,00 zł, c - do 96,00 zł, d - do 108,00 zł,
e – do 168,00 zł, f – do 108,00 zł, g - 216,00 zł.
§3
W trakcie trwania Promocji Abonent może dokupić dowolną ilość pakietów tematycznych oraz dodatkowe usługi świadczone przez
GAWEX na standardowych warunkach.
§4
1. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej na warunkach Promocji przez Abonenta lub przez GAWEX z winy
Abonenta, przed upływem okresu zobowiązania, Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz GAWEX bez uprzedniego
wezwania, kwoty nie przekraczającej łącznej kwoty ulgi przyznanej mu w związku z zawarciem Umowy na warunkach promocji,
określonej w § 2 ust. 7 niniejszego regulaminu, zależnie od wybranej opcji, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od
dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
2. Ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku rozwiązania przez Abonenta będącego konsumentem Umowy przed
rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem promocji.

............................................................
podpis klienta

* zaznaczyć wybraną przez Abonenta opcję promocyjną

............................................................
podpis pracownika

