Usługa dostępu do telewizji cyfrowej

Aneks promocyjny

Numer aneksu

Data podpisania aneksu

Nr umowy telewizyjnej

Data podpisania umowy telewizyjnej

Imię i nazwisko/Nazwa Abonenta
Adres instalacji
Abonament miesięczny w promocji
Początek obowiązywania aneksu
Aneks do umowy o świadczenie usługi dostępu do telewizji zawartej pomiędzy firmą Radio-Telecom z siedzibą w Krakowie przy ul.Widok 6 zwaną dalej
Operatorem reprezentowaną przez właściciela Andrzeja de Junosza Załuskiego, a Abonentem o następującej treści:
1.

2.

3.

4.

Operator zobowiązuje się stosować wymienione w punkcie 4. promocyjne ceny na wybraną przez Abonenta usługę telewizji cyfrowej, a Abonent
zobowiązuje się do kontynuowania umowy przez okres obowiązywania aneksu, to jest przez okres do końca 12 lub 24 miesiąca kalendarzowego
każdego kolejnego okresu objętego aneksem. Zapisy niniejszego aneksu obowiązują razem z zapisami umowy do której został on sporządzony przez
czas jego obowiązywania. Wypowiedzenie umowy usługi telewizji cyfrowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem związanego z nią aneksu.
W przypadku braku otrzymania przez Operatora wypowiedzenia przez Abonenta aneksu w terminie do 30 dni przed upływem końca jego
obowiązywania, następuje automatyczne przedłużenie obowiązywania aneksu na dotychczasowych warunkach na następny analogiczny do
wcześniejszego okres obowiązywania.
Warunki obowiązywania niniejszego aneksu promocyjnego na usługę telewizji cyfrowej:
a.
Promocja przeznaczona jest dla nowych i dotychczasowych Abonentów usług ciągłych świadczonych przez Radio-Telecom.
b. Promocja może być niedostępna w części lub całości na niektórych obszarach świadczenia usługi telewizji cyfrowej.
c.
Określone aneksem promocyjne stawki abonamentu stosowane są przez okres obowiązywania aneksu.
d. Promocyjne stawki abonamentu dotyczą tylko i wyłącznie Abonentów regulujących terminowo należności wobec Radio-Telecom tj. do 10
dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy (decyduje data wpływu należności do Operatora).
e.
W przypadku przeterminowania zobowiązań abonamentowych Abonentowi naliczany jest abonament miesięczny w wysokości
wymienionej w kolumnie „Abonament bez promocji” przez cały okres występowania zaległych zobowiązań.
f.
W przypadku występowania przeterminowanych zobowiązań abonamentowych, kolejne wpłaty Abonenta księgowane są na pokrycie
najstarszych zobowiązań.
g. Niniejsza promocja obejmuje obniżenie opłaty aktywacyjnej dla dotychczasowych Abonentów usług Radio-Telecom z kwoty brutto 199 zł
do 99 zł dla okresu promocyjnego 12 m-cy oraz do 59 zł brutto dla okresu promocyjnego 24 m-cy lub dla nowych abonentów do 129 zł dla
okresu promocyjnego 12 m-cy oraz do 99 zł brutto dla okresu promocyjnego 24 m-cy przy oddaniu Abonentowi w nieodpłatną dzierżawę
dekodera (STB) MAG 250 na czas trwania umowy.
h. Wypowiedzenie przez Abonenta Umowy przed końcem okresu obowiązywania aneksu, lub rozwiązanie Umowy przez Operatora z winy
Abonenta powoduje powstanie zobowiązania Abonenta wobec Operatora w kwocie stanowiącej równowartość korzyści uzyskanych przez
Abonenta, a wynikających z korzystania przez Niego z niniejszej Promocji. Korzyści te stanowią różnicę pomiędzy Abonamentem w promocji
i bez promocji pomnożoną przez ilość rozpoczętych miesięcy korzystania z promocji oraz w przypadku pierwszego 12 lub 24 miesięcznego
okresu promocji - różnicę pomiędzy promocyjną, a standardową wysokością opłaty aktywacyjnej. W przypadku korzystania z wielu
niezależnych usług w jednym mieszkaniu należność tą stanowi suma uzyskanych korzyści dla wszystkich usług Abonenta łącznie.
i.
Zobowiązanie powyższe Abonent podejmuje się uregulować na podstawie zapisów niniejszego aneksu bez osobnego wezwania w terminie
14 dni od daty skutecznego doręczenia wypowiedzenia.
j.
Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur za usługi objętą promocją oraz inne ewentualne świadczenia.
Niniejsza promocja obejmuje wymienione pozycje cennika usług telewizji cyfrowej.

Różnica w abonamencie stanowiąca miesięczną
korzyść dla Abonenta
przy 24 miesiącach
przy 12 miesięcach

Promocja na
24 miesiące

Promocja na
12 miesięcy

Podstawowy

39,90

49,00

29,00

19,90

68,90

Wielotematyczny

59,90

65,00

25,10

20,00

85,00

Pakiet

…………………………………
Podpis Abonenta

Umowa na
czas nieokreślony

…………………………………
Podpis Operatora
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