Promocja COMPACT.TV /1-2 z dnia 08-12-2021
Promocja została zorganizowana przez Telsat.tv Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na ul. Wilsona 10/12 lok. 56B,
42-202 Częstochowa, posługujący się numerami: REGON: 364598188; NIP: 9492208796, Rejestr UKE:199, e-mail: biuro@telsat.tv;
www.telsat.tv zwanym dalej "Telsat”

I. Ogólne zasady Promocji TELSAT COMPACT TV /1-2
1.

Warunki Promocji określają zasady przyznawania dodatkowych, preferencyjnych warunków dotyczących korzystania z telewizji
cyfrowej.
2. Promocja trwa od 08-12-2021 do odwołania.
3. Promocja jest przeznaczona dla:
a) czynnych klientów (Abonent) z Częstochowy, Huty Starej B, Łaz i Koniecpola, którzy chcą skorzystać z nowej usługi – pakietu
telewizji cyfrowej - COMPACT.TV/1-2 ;
b) nieczynnych klientów z Częstochowy, Huty Starej B, Łaz, Koniecpola - w przypadku, gdy przyłącze w mieszkaniu jest
nieczynne, z promocji można skorzystać po dokonaniu opłaty za montaż przyłącza zgodnie z aktualnym Cennikiem.
4. Abonent może skorzystać z Promocji, gdy:
a) nie posiada zaległości w opłatach na rzecz Telsat-u;
b) zaakceptuje i podpisze nową Umowę na okres 11 (COMPACT.TV 1) lub 23 (COMPACT.TV 2) płatnych miesięcy;
5. Aktywacja Promocji następuje na podstawie podpisanej Umowy.

II. Warunki Promocji COMPACT.TV /1-2
1.
2.

W ramach Promocji, osoba spełniająca warunki opisane w dz. I pkt. 3 i 4 jest uprawniona do Ulgi za pakiet COMPACT.TV /1-2.
W ramach Ulgi Abonent:
a) otrzymuje nieodpłatnie Aktywację pakietu COMPACT.TV 2 w jednym odbiorniku telewizyjnym lub obniżenie opłaty za
aktywację pakietu COMPACT.TV 1 w jednym odbiorniku telewizyjnym;
b) do końca m-ca(o ile nie kontynuuje usługi), w którym nastąpiła Aktywacja Usługi nie dokonuje opłaty za korzystanie z
wybranego pakietu telewizji cyfrowej.
c) Od momentu naliczenia opłaty za Telewizję Cyfrową nieodpłatnie korzysta z oferty analogowej jeśli operator ma go nadal w
swojej ofercie;
d) ma obniżony Abonament za pakiet COMPACT.TV /1-2 przez kolejne 11 lub 23 miesiące po dacie podpisania Umowy;
e) dzierżawi nieodpłatnie Sprzęt powierzony (moduł CI, karta lub dekoder).

3.

Ulga jest przyznana tylko na okres objęty Umową.

4. Abonent, który korzysta z Promocji zobowiązuje się do korzystania z usługi COMPACT.TV określonej w Umowie nieprzerwanie
przez 23 lub 11 miesięcy płatnych wg cen w tabeli COMPACT.TV 1 lub COMPACT.TV 2.
COMPACT.TV 1:
COMPACT.TV 2:
cena przez 11m-cy
w tym powierzony sprzęt
(PLN)

55,90 zł
60,00

5.

6.

Karta + moduł CI
dekoder+ karta
opłata aktywacyjna

przyznana
Ulga (PLN)

cena przez 23 m-ce
(PLN)

145,00

50,90 zł
0,00

w tym powierzony sprzęt

Karta + moduł CI
dekoder+ karta

przyznana
Ulga (PLN)

380,00

opłata aktywacyjna

Za zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, odbiór faktury w biurze obsługi klienta, lub u jego przedstawiciela, abonentowi
przysługuje rabat w wysokości 5 zł brutto do rachunku. W przypadku posiadania więcej niż jednej usługi, rabaty się nie sumują.
Jeśli Abonent zaprzestanie wnoszenia opłat za wybraną usługę lub wypowie Umowę przed upływem określonego w niej terminu, to
zostanie obciążony przez Telsat opłatą obliczoną w następujący sposób:
liczba m-cy pozostałych do końca trwania Umowy x kwota przyznanej Ulgi zł / czas trwania Umowy (11 lub 23 m-ce).

III. Warunki Końcowe
1.

W zakresie nieokreślonym niniejszymi Warunkami Promocji COMPACT.TV /1-2 mają zastosowanie postanowienia obowiązującego
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
2. Aktualne Warunki promocji oraz informacje o jej zakończeniu lub zmianie będą dostępne dla Abonentów na stronie internetowej
Telsatu www.telsat.tv
3. Promocja COMPACT.TV /1-2 nie wyklucza prawa Abonenta do skorzystania z innych promocji lub usług świadczonych przez
Telsat, chyba, że inaczej wynika z warunków tych promocji lub usług.
4. Abonament i wszystkie usługi po okresie promocji, płatne zgodnie z aktualnym Cennikiem STANDARD.
Warunki Promocji Compact.tv /1-2
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