KSW 50 W SYSTEMIE PAY PER VIEW
I. Czas trwania i Uczestnicy promocji
1. Z oferty promocyjnej skorzystać można od dnia 09.09.2019 r., od godz. 8.00 do 14.09.2019 roku, do godz. 21.00.
2. Z Usługi „KSW 50” w systemie Pay Per View mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu Sieci,
na obszarach których ze względów technicznych możliwe jest korzystanie z Usług Dostawcy Usług, które spełniają
określone kryteria zawarte w pkt. II.
II. Oferta i dodatkowe Ulgi
1. Ceny w promocji obowiązują wszystkich jej Uczestników określonych w pkt. I, którzy w czasie trwania promocji zawrą
Umowę lub zmienią Warunki Umowy, zawierającą jedną z przedstawionych niżej promocji. Opłaty Abonamentowe
dotyczące usługi Telewizji Cyfrowej są określone w Warunkach Umowy.

Usługa

KSW 50
w systemie Pay Per View

Oferta jest skierowana do
Abonentów Dostawcy Usług
korzystających z Telewizji
cyfrowej świadczonej
przez Dostawcę Usług.

Opłata

Okres Zobowiązania

39,99 zł
jednorazowa

Brak okresu
zobowiązania

49,99 zł
jednorazowa

Brak okresu
zobowiązania

2. Okres obowiązywania poszczególnych ofert z powyższej tabeli wynosi:
a) dla usługi w cenie 39,99zł - do 13.09.2019 r., do godziny 23:59,
b) dla usługi w cenie 49,99 zł - w dniu wydarzenia 14.09.2019 r., do godziny 21:00.
III. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej obowiązywania,
określonego w §1 (wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w związku z uwarunkowaniami
organizacyjnymi, technicznymi). Szczegółowa informacja dostępna będzie pod numerem Infolinii 601 601 601,
w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta Dostawcy Usług oraz na stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana
czasu obowiązywania promocji nie ma jednak wpływu na treść i warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami
na warunkach niniejszej promocji.
2. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe
Warunki Umowy).
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.

data i czytelny podpis Uczestnika Promocji
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