Regulamin Promocji ID – TV START HD V.2
Cyfrowej Telewizji Kablowej INFO-NET
Obowiązuje od 01.08.2016 roku do czasu wyczerpania się ilości dostępnych pakietów promocyjnych.
Dotyczy zabudowy w obrębie aktywnej sieci światłowodowej INFO-NET

§ 1.
1. Organizatorem Promocji ID - TV START HD V.2 (Promocja) jest INFO-NET M. Kaszuba Spółka Jawna
z siedzibą przy ul. Krakowskiej 33, 33-100 Tarnów (INFO-NET), współpracująca celem świadczenia usług Cyfrowej
Telewizji Kablowej INFO-NET (CTK IN) z firmą SGT S.A. oraz firmą Interaktywny Dom Sp. z o.o.
2. Oferta promocyjna kierowana jest do wszystkich osób i instytucji z lokalizacją instalacji położonej w obrębie
aktywnej sieci światłowodowej INFO-NET, pragnących zawrzeć Umowy abonenckie celem skorzystania z usług
Cyfrowej Telewizji Kablowej INFO-NET. Warunkiem zawarcia Umowy jest istnienie potwierdzonych warunków
technicznych pozwalających na uruchomienie i utrzymanie usług CTK IN w lokalizacji Abonenta.
3. Promocja obowiązuje od 1 września 2014 roku do wyczerpania się dostępnych pakietów promocyjnych lub
zakończenia Promocji przez jej organizatora z innych przyczyn.
§ 2.
1. Abonentom korzystającym z Promocji ID - TV START HD V.2 zostają przyznane upusty w opłatach instalacyjnych
i abonamentowych określone w Cenniku Cyfrowej Telewizji Kablowej INFO-NET.
2. Abonent może w ramach Promocji zawrzeć Umowę abonencką na czas określony w umowie, lub poza Promocją
na czas nieokreślony.
3. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej z przyczyn leżących po stronie Abonenta i przed upływem czasu,
na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany jest do zwrotu udzielonych i wykorzystanych ulg (upustów)
określonych w cenniku promocji ID - TV START HD V.2, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres
od zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
4. W okresie korzystania z usług Cyfrowej Telewizji Kablowej INFO-NET Abonentowi dodatkowo przysługuje rabat w
wysokości 11 zł od kwoty abonamentu usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej dla taryf: MINI, STANDARD i PREMIUM;
a) Abonent może aktywować powyższy rabat telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta INFO-NET,
b) rabat rozliczany jest od chwili jego aktywacji przez Abonenta do czasu zakończenia świadczenia usług CTK IN,
c) możliwość skorzystania z rabatu na kwotę abonamentu usługi Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej dotyczy
Abonentów korzystających z usług dostępu do Internetu INFO-NET w promocji IN KOMFORT.
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