Regulamin Promocji "Decydujesz ile surfujesz”
dotyczący
świadczenia Usługi Internet Stacjonarny 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 Usługi, również z uwzględnieniem
podłączenia do Sieci, które umożliwiają Abonentowi korzystanie z Usługi Internet na podstawie jednej Umowy
Abonenckiej, z uwzględnieniem promocji polegającej na obniżeniu Opłaty Aktywacyjnej Usługi. Opłaty Abonamentowej
oraz Opłaty z tytułu podłączenia Abonenta do Sieci w odniesieniu do ww. Usługi wedle poniższego objaśnienia:
Korzyści Promocji:
► Rabat na Opłatę Aktywacyjną za Usługę Internetu Stacjonarnego,
► Rabat na zawieszenie usługi na życzenie Abonenta
► Rabat na dzierżawę modemu/routera Wi-Fi
§2. Opłaty dla Abonentów:
Opłata Abonamentowa zgodna z Cennikiem

Usługa

CHOPIN NET BIZNES
150/10 Mbit/s

73,17 zł netto

CHOPIN NET BIZNES
300/15 Mbit/s

89,43 zł netto

CHOPIN NET BIZNES
400/20 Mbit/s

105,69 zł netto

CHOPIN NET BIZNES
650/30 Mbit/s

121,95 zł netto

CHOPIN NET BIZNES
800/40 Mbit/s*
*Usługa ograniczona terytorialnie

138,21 zł netto

§3. Opłaty z tytułu Aktywacji, Zawieszenia usługi oraz dzierżawy Sprzętu Operatora:
Rodzaj Opłaty

Opłata zgodna z Cennikiem

Opłata z tytułu Promocji

Aktywacja Pakietu Internetu
Stacjonarnego / Ponowna aktywacja
Internetu Stacjonarnego

500,00 zł netto

80zł netto

Dzierżawa modemu Wi-Fi/ terminala

10,57 zł netto

4,23 zł netto

Zawieszenie usługi *
20,49 zł netto
16,27 zł netto
*Usługa może zostać zawieszona jeden raz w roku kalendarzowym, na okres nieprzekraczający 9 miesięcy
§4. Warunkiem zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych jest okazanie dokumentów potwierdzających prowadzenie
działalności gospodarczej tj.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub wpis do KRS, pieczątka firmy,
decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym
następuje podłączenie do Sieci.
§5. Oferta promocyjna kierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nie dotyczy Abonentów
Operatora związanych w danym okresie innymi Regulaminami Promocji.
§6. W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach promocyjnych wyłączona jest:
• Możliwość zmiany Abonamentu na niższy przez cały okres obowiązywania Umowy Abonenckiej.
§7. Umowa Abonencka zawarta na warunkach promocyjnych określonych w par. 2 zostaje zawarta na czas określony 24
miesięcy począwszy od pierwszego dnia pełnego okresu rozliczeniowego, bez możliwości jej wypowiedzenia przez
Abonenta przed upływem okresu na jaki została zawarta. Pierwszego dnia po upływie okresu trwania umowy, Umowa
Abonencka przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed
upływem okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej złoży Operatorowi pisemne oświadczenie o braku zgody na
przedmiotowe przekształcenie. Po zakończeniu okresu promocji obowiązują ceny zgodne z aktualnym Cennikiem na
dzień zakończenia promocji.

§8. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach promocyjnych wskutek jednostronnego
oświadczenia Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta i przed upływem okresu na jaki Umowa Abonencka została
zawarta, Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora kwoty pieniężnej równej przyznanej Abonentowi
uldze, wynikającej z treści Cennika obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej i pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
§9. Wysokość przyznanej Abonentowi ulgi, o której mowa w par. 8 wynika z treści Cennika obowiązującego w dniu
zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach promocyjnych i odpowiada różnicy pomiędzy wysokością Opłat związanych
z podłączeniem danego Abonenta do Sieci oraz Opłaty Aktywacyjnej Usług, a Opłatami uiszczonymi przez Abonenta
tytułem podłączenia do Sieci i aktywacji Usługi na warunkach promocyjnych, różnicy dotyczącej Opłaty za zawieszenie
usługi, różnicy w wysokości Opłat Abonamentowych wynikających z treści obowiązujących w danym okresie Cenników, a
wysokością Opłat Abonamentowych ponoszonych przez Abonenta na warunkach promocyjnych z tytułu dostępu do ww.
Usługi.
§10. Postanowienia zawarte w treści par. 8 nie dotyczą uzasadnionego rozwiązania Umowy Abonenckiej przez Abonenta
zgodnie z warunkami Umowy, z przyczyn leżących po stronie Operatora.
§11. W zakresie nieuregulowanym odmiennie niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie znajdują Cennik Usług
Internetowych i Telefonicznych dla Klientów Biznesowych oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez
Chopin Telewizja Kablowa Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3.
§12. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie oraz uzależniona od możliwości technicznych Operatora.
§13. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 08.07.2021 roku i obowiązuje do odwołania przez Operatora.

AKCEPTUJĘ WARUNKI PROMOCJI:

……………………………………………..…
Podpis pracownika CHOPIN Telewizja Kablowa

…………………..………………………
Data i czytelny podpis Abonenta

