Regulamin Promocji "HBO GO do internetu ”
dotyczący
świadczenia Usługi dostępu do internetowego Serwisu "Wideo na Żądanie" HBO przez Chopin Telewizja
Kablowa spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000560624 oraz w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym
przez Prezesa UKE pod nr 2677, NIP 5881154360, Regon 190852632, nr telefonu 587389701, nr faksu
587389704, e-mail: tkchopin@tkchopin.pl
§1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich Operator może świadczyć Usługę dostępu do HBO GO
na warunkach określonych niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem promocji polegającej na obniżeniu
miesięcznych Opłat Abonamentowych i Opłaty Aktywacyjnej w odniesieniu do poniższych Pakietów , wedle
poniższego objaśnienia.
HBO GO to internetowy serwis wideo na żądanie, który umożliwia nieograniczony dostęp do biblioteki setek
godzin najnowszych filmów, dokumentów i seriali produkcji HBO bez reklam, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. HBO GO daje również możliwość korzystania z kanałów linearnych HBO , HBO 2 oraz HBO 3

Usługa :
HBO GO

Opłata Abonamentowa zgodna z Opłata Abonamentowa w okresie promocji
Cennikiem
29,90 zł brutto miesięcznie

0,00 zł brutto w pierwszym okresie
rozliczeniowym
29,90 zł brutto przez pozostały Okres trwania
Umowy

Aktywacja Pakietu Premium HBO GO zgodna z
cennikiem

Aktywacja Pakiety Cyfrowego Premium HBO GO
w promocji

HBO GO - 24,60 zł brutto

1,23 zł brutto

§2. Oferta promocyjna kierowana jest do Abonentów
–

nie związanych w danym okresie inną ofertą promocyjną dotyczącą Pakietów HBO oraz nie
prowadzących działalności gospodarczej

–

posiadających na dzień zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych i przez cały okres jej
obowiązywania aktywny Pakiet Internetowy

§3. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach promocyjnych wyłączona jest możliwość
zawieszenia świadczenia usługi.
§4. Umowa Abonencka zawarta na warunkach promocyjnych określonych w par. 1 zostaje zawarta na czas
nieokreślony począwszy od pierwszego dnia pełnego Okresu Rozliczeniowego. Abonentowi przysługuje
prawo do rozwiązania Umowy w pierwszym okresie rozliczeniowym składając Operatorowi pisemne
oświadczenie wówczas Umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym Umowa
rozwiązana zostanie z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
przyjętego w Umowie okresu rozliczeniowego.

Abonent wyraża zgodę na dostarczanie faktur oraz korespondencji (w tym wezwań do zapłaty oraz
wszelkich zmian warunków Umowy Abonenckiej, Cennika lub Regulaminów) w formie elektronicznej.
Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat Abonamentowych.
§5. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują
Cennik Usług oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług.
§6. Oferta ograniczona terytorialnie i czasowo oraz uzależniona od możliwości technicznych Operatora.
§7. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 19.04.2018 r. i obowiązuje do odwołania przez Operatora.
AKCEPTUJĘ WARUNKI PROMOCJI :
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