Regulamin Promocji – „Pakiet TV wraz z internetem przez pierwszy miesiąc za 1,23zł, przy wyborze
Multiroom router z konfiguracją za 1,23zł” w umowie na 24 mce
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług obowiązującym u Operatora.
Udział w Promocji

1.

2.

Promocja kierowana jest do wszystkich nowych oraz obecnych Abonentów Operatora („BLAST.PL Sebastian Bagiński” z
siedzibą w Krakowie, os. Hutnicze 8/5, kod pocztowy 31-918), którzy w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Operatorem Umowę
Abonencką na świadczenie Usług telewizyjnych oraz Umowę Abonencką na świadczenie Usług dostępu do sieci Internet w wybranym
pakiecie: Mini-Fuzja, Fuzja lub Super-Fuzja.
Z oferty mogą skorzystać aktualni Abonenci Operatora pod warunkiem zakończenia zgodnie z regulaminami wcześniejszych zobowiązań
terminowych na usługi (umowa po przejściu na czas nieokreślony) i nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.

Czas trwania Promocji
Z oferty promocyjnej można skorzystać w okresie od 01 kwietnia 2016 roku aż do odwołania, przy wyborze opcji Multiroom również do
wyczerpania zapasów urządzeń.
Korzyści i uprawnienia Abonenta wynikające z korzystania z Promocji polegają na:
1. Obniżeniu opłaty abonamentowej za Usługi dostępu do sieci Internet w stosunku do standardowego Cennika Usług Operatora.
2. W przypadku wyboru telewizyjnego pakietu podstawowego Wielotematyczny Super HD lub Wielotematyczny HD (w opcjach Fuzja i SuperFuzja), udzieleniu Abonentowi ulgi na pakiet kanałów premium Filmbox HD przez pełny okres na jaki została zawarta Umowa terminowa.
Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy Abonent wybierze telewizyjny pakiet podstawowy Mini HD (dostępny w opcji Mini-Fuzja).

3.
4.

Obniżeniu opłaty aktywacyjnej Łącza Internetowego na 1,23zł.
W przypadku podpisania Umowy na okres 24 miesięcy, obniżeniu opłaty abonamentowej za Usługi telewizyjne oraz Usługi dostępu do
Internetu w pakietach: Mini-Fuzja, Fuzja i Super-Fuzja przez okres obowiązywania warunków promocyjnych do wysokości:

•
•
5.

dla Usług telewizyjnych, abonament za pierwszy miesiąc świadczenia Usługi wynosi 0,73 zł brutto

dla Usług dostępu do Internetu, abonament za pierwszy miesiąc świadczenia Usługi wynosi 0,50 zł brutto
W przypadku podpisania Umowy na okres 24 miesięcy na usługę Multiroom obniżeniu opłaty za konfigurację oraz zabezpieczenie sieci
bezprzewodowej na routerze Netis WF 2411 oraz obniżeniu ceny zakupu routera Netis WF 2411
Promocja wiąże się z przyznaniem ulg w stosunku do oferty standardowej w wysokości określonej w Tabeli 1 (ceny zawierają podatek VAT):
Stawka za TV
+ Internet
łącznie bez
Promocji
Nazwa pakietu
Stawka na
miesiąc za

Stawka w
promocji
przez 1
mc

Stawka za TV
+ Internet
łącznie w promocji od 2 -24
miesiąca

Kwota całkowitej ulgi z tytułu
opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej

Ulga w promocji
za okres 24mcy
(brutto)

Ulga za Router
Netis WF 2411
o wartości
75,00zł (opcja
Multiroom)

Kwota całkowitej ulgi z tytułu
konfiguracji
oraz zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej na routerze

1,23 zł

60,00 zł

121,77 zł

180,54 zł

73,77 zł

39,90 zł

294,21 zł

1,23 zł

70,00 zł

121,77 zł

1 534,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 647,97 zł

1,23 zł

77,00 zł

121,77 zł

1 493,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 606,97 zł

1,23 zł

89,00 zł

121,77 zł

1 361,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 474,97 zł

pakiet

Łączna ulga w promocji przez okres
24mcy (brutto)

Filmbox HD
bez Promocji
Mini Fuzja 25 =
Blast25 + Pakiet
Jambox Mini

60,00 zł

Fuzja10 = Blast10 +
Pakiet WielotematycznyHD

111,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

Fuzja25 = Blast25 +
Pakiet WielotematycznyHD

116,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

Fuzja50 = Blast50 +
Pakiet WielotematycznyHD

122,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł
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Fuzja100 =
Blast100 + Pakiet
WielotematycznyHD

136,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

SuperFuzja10 =
Blast10 + Pakiet
Wielotematyczny
SuperHD

121,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

SuperFuzja25 =
Blast25 + Pakiet
Wielotematyczny
SuperHD

126,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

SuperFuzja50 =
Blast50 + Pakiet
Wielotematyczny
SuperHD

132,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

SuperFuzja100 =
Blast100 + Pakiet
Wielotematyczny
SuperHD

146,00 zł

Filmbox HD

14,99 zł

1,23 zł

105,00 zł

121,77 zł

1 329,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 442,97 zł

1,23 zł

80,00 zł

121,77 zł

1 544,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 657,97 zł

1,23 zł

87,00 zł

121,77 zł

1 503,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 616,97 zł

1,23 zł

99,00 zł

121,77 zł

1 371,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 484,97 zł

1,23 zł

115,00 zł

121,77 zł

1 339,30 zł

73,77 zł

39,90 zł

1 452,97 zł

Zobowiązania Abonenta korzystającego z Promocji
1. Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem wybranego pakietu w promocji „Pakiet TV wraz z internetem przez pierwszy miesiąc
za 1,23zł, przy wyborze Multiroom router z konfiguracją za 1,23zł” u Operatora przez pełen okres na który zostały zawarte Umowy.
2. Opłata abonamentowa za Usługi po okresie obowiązywania warunków promocyjnych będzie zgodna z Cennikiem (w zależności od wybranej
opcji).
3. Rezygnacja ze świadczenia usług w okresie obowiązywania warunków promocyjnych wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi
ulgi określonej w niniejszym Regulaminie, pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu który upłynął od dnia zawarcia Umowy
oraz naliczenie abonamentu do końca trwania Umowy na czas określony.
4. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub odstąpienia od jednej z zawartych w ramach Promocji Umów, druga Umowa
zostaje także rozwiązana.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej na Usługi telewizyjne oraz Umowy Abonenckiej na Usługi dostępu do Internetu
dotyczących Pakietu Mini-Fuzja, Fuzja lub Super-Fuzja (w zależności od wybranej opcji).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług obowiązującego
u Operatora.
Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
Operator może skrócić lub wydłużyć okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.
Po upływie okresu 24 miesięcy świadczenia Usługi, opłata abonamentowa za Usługę będzie naliczana według ogólnego cennika Usługi dla
oferty z umową na czas nieokreślony (12 miesięcy) tj Fuzja10 80zł, Fuzja25 85zł, Fuzja50 100zł, Fuzja100 115zł, SuperFuzja10 90zł,
SuperFuzja25 95zł, SuperFuzja50 110zł, SuperFuzja100 125zł,
Każdy Abonent zawierający Umowę Abonencką dotyczącą Promocji „Pakiet TV wraz z internetem przez pierwszy miesiąc za 1,23zł, przy
wyborze Multiroom router z konfiguracją za 1,23zł”, 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 01 kwietnia 2017 roku.
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