Promocja Telsat Premium
z dnia 06-12-2017
Promocja została zorganizowana przez Telsat.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Wilsona 10/12 lok. 56B,
42-202 Częstochowa, posługującą się numerami: REGON: 364598188; NIP: 9492208796, Rejestr UKE:199, e-mail: biuro@telsat.tv;
www.telsat.tv zwanym dalej "Telsat”

I. Ogólne zasady Promocji
1. Umowę promocyjną można podpisać od 06 grudnia 2017 r. do odwołania promocji.
2. Z Promocji może skorzystać osoba fizyczna (Abonent) mieszkająca w Częstochowie, w Hucie Starej B,
Koniecpolu, Łazach na obszarach objętych działalnością Telsatu.
3. Abonent może skorzystać z wybranej Promocji, gdy:
a)
b)
c)
d)

posiada tytuł prawny do lokalu (prawo własności, umowę najmu);
w chwili podpisywania Umowy nie jest związany z Telsatem umową promocyjną na Internet.
zaakceptuje warunki promocji „TELSAT PREMIUM” łącznie z „SUPER TELSAT 2” z Pakietem Plus
zobowiąże się w Umowie do korzystania przez 23 miesiące z obu usług dostarczanych przez Telsat.
II. Warunki Promocji

1. W ramach Promocji, Telsat przyznaje osobie spełniającej warunki opisane w pkt I, Ulgę na wybrany w umowie pakiet
przepustowości internetowej. Ulga w opłatach abonentowych obowiązuje przez cały okres umowy.
2. Wartość Ulgi jest określona w Umowie i obejmuje następujące składniki:
Internet w Promocji:

Umowa na 23 m-ce
Pakiet

Abonament
promocyjny

250 Mb/s

39,00 zł

3.

Ulga za
montaż 1
gniazda

Ulga
aktywacyjna

120,00 zł 120,00 zł

Nazwa Promocji

Telsat Premium

Ulga w
Przyznana
Abonamencie
Ulga

690,00 zł

930,00

Jeśli Umowa zostanie wypowiedziana (w całości lub w części) przez Abonenta lub przez Telsat z przyczyn leżących
po stronie Abonenta, przed upływem okresu na jaki została zawarta, Telsat jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty
Ulgi obliczonej w następujący sposób:
liczba m-cy pozostałych do końca trwania Umowy x kwota przyznanej Ulgi zł / czas trwania Umowy (23 m-ce).

III Postanowienia końcowe
1.

W zakresie nieokreślonym niniejszymi Warunkami Promocji „TELSAT PREMIUM” mają zastosowanie postanowienia
obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminu SUPER TELSAT 2
2. Warunki Promocji Telsat dostarczy Abonentowi przy podpisaniu umowy. Będą one również ogólnodostępne na stronie
www.telsat.tv oraz kanale Info do czasu zakończenia promocji.
3. Abonament i wszystkie usługi po okresie promocji, płatne zgodnie z aktualnym Cennikiem Standard.
4. Telsat zawiadomi Abonenta o zakończeniu okresu promocji z miesięcznym wyprzedzeniem.
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