Promocja „ROK Z GÓRY”
Promocja została zorganizowana przez Telsat.tv Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Wilsona
10/12 lok. 56B, 42-202 Częstochowa, posługujący się numerami:
UKE:199, e-mail: biuro@telsat.tv; www.telsat.tv zwanym dalej "Telsat”

REGON: 364598188; NIP: 9492208796, Rejestr

I. Ogólne zasady Promocji ROK Z GÓRY
1. Promocja trwa od 02-01-2018 do 31-01-2018 i nie może być przedłużana.
2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych klientów (Abonent) z Częstochowy, Huty Starej
B, Łaz, Koniecpola.
3. Abonent może skorzystać z Promocji, gdy:
a) Nie posiada aktywnej umowy promocyjnej;
b) Posiada usługę na czas nieokreślony;
c) nie dokonuje opłat za pośrednictwem Spółdzielni lub Wspólnoty.
d) nie posiada zaległości w opłatach na rzecz Telsatu;
4. Aktywacja Promocji następuje na podstawie dowodu zapłaty kwoty posiadanego
abonamentu x 11 miesięcy w terminie do 31.01.2018.

II. Warunki Promocji ROK Z GÓRY
1. W ramach Promocji Abonent otrzymuje jeden miesiąc abonamentu Gratis (płaci tylko za 11
miesięcy);
2. W przypadku, gdy Abonent na dzień dokonania wpłaty korzysta z innej promocji, to jego
wpłata zostanie potraktowana jako nadpłata bez uznania jednego miesiąca gratis.
3. W przypadku gdy Abonent dokona wpłaty po 31.01.2018 (liczy się data stempla/przelewu), to
wpłata zostanie potraktowana jako nadpłata abonamentu bez uznania jednego miesiąca
gratis.
4. Jeśli Abonent wypowie Umowę przed upływem roku, za który dokonał zapłaty, wówczas
Telsat sporządzi korektę proporcjonalnie do liczby miesięcy, które pozostały do końca roku i
zwróci nadpłatę Abonentowi bez uwzględnienia ulgi za 1 m-c gratis.
5. Jeśli w trakcie roku 2018 cena abonamentu ulegnie zmianie, to Telsat na piśmie powiadomi
Abonenta o konieczności dopłaty z uwzględnieniem jednego miesiąca gratis.

III. Postanowienia końcowe
1. Promocja „Rok z góry” nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku skorzystania z
innej promocji w trakcie roku 2018, Abonent otrzymuje gratis w postaci kwoty odpowiadającej
kwocie abonamentu, który posiadał dokonując opłaty za rok z góry.
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