Regulamin promocji „Promocja wakacyjna” [2013.06]
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług obowiązującym u
Operatora Awacom s.c.
Udział w Promocji
Promocja jest kierowana do wszystkich chcących podpisać z Operatorem Umowę Abonencką na świadczenie Usług JAMBOX.
Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 1 czerwca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Czas do kiedy Promocja będzie
sprzedawana może zostać wydłużony. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie,
odpowiednie informacje prezentowane będą na stronie www.awakom.pl.
Zasady Promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta
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Warunki promocyjne obowiązują przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie usługi będą świadczone na warunkach ogólnych.
Obniżka opłaty za aktywację do 49,00 zł.
Obniżka opłaty abonamentowej za Usługę telewizyjną zawierającą Pakiet Wielotematyczny przez okres od 1 do 6 miesiąca
trwania warunków promocyjnych do 27,00 zł.
Obniżka opłaty abonamentowej za Usługę zawierającą Pakiet Wielotematyczny przez okres od 7 do 24 miesiąca trwania
warunków promocyjnych do 54,00 zł.
Promocja Pakietu HBO HD dla nowych Abonentów:
a. Pakiet HBO HD bez opłat przez pierwszy miesiąc trwania Umowy a następnie przez 11 miesięcy obniżka opłaty
abonamentowej do 24,90 zł. Po tym okresie abonament za pakiet HBO HD wg cen zgodnych z Cennikiem.
b. Do końca miesięcznego okresu bez opłat za Pakiet HBO HD Abonent może zgłosić Operatorowi chęć rezygnacji z
Pakietu HBO HD, po tym okresie Abonent jest zobowiązany do pozostania Abonentem Pakietu HBO HD przez
kolejne 11 miesięcy.
Pakiet promocyjny JAMBOtest (zestaw aktualnie promowanych kanałów tematycznych) na 30 dni bez opłat.
Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punktach od 2 do 4 w okresie 24
miesięcy obowiązywania warunków promocyjnych i wynosi 312,00 zł.
Ulga udzielona Abonentowi w promocji Pakietu HBO HD obejmuje obniżki opłat wymienione w punkcie 5 i wynosi 55,99 zł.

Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem Usług przez pełen okres 24 miesięcy.
2. Rozwiązanie Umowy w okresie opisanym w punkcie 1 wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w
niniejszym Regulaminie, pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu który upłynął od dnia zawarcia Umowy
Abonenckiej.
Dodatkowo stosuje się zapisy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora.
3. Ceny obowiązujące w tej Promocji dotyczą Abonentów, którzy jednocześnie posiadają usługę dostępu do Internetu u
Operatora.
Postanowienia końcowe
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Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty promocyjnej
na zasadach niniejszej Promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu
Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora.
Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte.
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 r.

Awacom s.c. pl.Św.Katarzyny 9, 87-100 Toruń, NIP: 9562103187
SGT S.A. ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice, NIP: 6312533927

