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1. Zasady ogólne 
1.1. Organizatorem promocji „Nowe Przyspieszenie z INEA dla obecnych Abonentów ” (dalej „Promocja”) jest 

Telewizja Kablowa Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, (dalej „Provider”).  
1.2. W Promocji wziąć udział mogą obecni Abonenci Providera, którzy spełniają  łącznie następujące warunki:  

a) nie posiadają zaległości płatniczych wobec Providera, Operatora, Operatora lokalnego lub lokalnego 
operatora telewizji kablowej współpracującego z Providerem. Podpisanie Regulaminu Promocji stanowi 
jednocześnie wyrażenie przez Abonenta zgody na przekazanie Providerowi przez Operatora, Operatora 
lokalnego oraz lokalnego operatora telewizji kablowej współpracującego z Providerem informacji o 
ewentualnych zaległościach Abonenta. W przypadku udzielenia przez Abonenta Providerowi błędnej 
informacji o braku zaległości, Provider może niezwłocznie rozwiązać Umowę abonencką, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, 

b) zaakceptowali wystawianie i przesyłanie przez Dostawców usług faktur w formie elektronicznej z 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

1.3. Promocja przewiduje: 
a) wprowadzenie Cennika Promocji (pkt. 3.1 regulaminu promocji „Nowe Przyspieszenie z INEA dla 

obecnych Abonentów” - dalej Regulaminu Promocji),  
b) obniżenie opłat abonamentowych dla Uczestników promocji, 
 

2. Czas trwania akcji promocyjnej 
Akcja promocyjna  trwa od dnia 8 września 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku, przy czym czas trwania akcji 
promocyjnej  może zostać zmieniony przez Providera. 
 
3. Warunki Promocji  

3.1. Na podstawie Regulaminu Promocji Provider wprowadza następujący Cennik Promocji (podane poniżej opłaty są 
kwotami brutto) : 

Lp. Pakiet Przepustowość Promocyjna miesięczna 
opłata abonamentowa 

Standardowa miesięczna opłata 
abonamentowa * 

1 Progress 8 Mb / 512 121,91 zł 189,00 zł 
2. VIP 6 Mb / 512 99,00 zł 168,99 zł 
3. Prestige 4 Mb / 512 69,00 zł 138,99 zł 
4. Comfort 2 Mb / 256 59,00 zł 99,00 zł 
5. Classic 256 / 96 39,00 zł 59,00 zł 

 * opłata zgodna z Cennikiem Dostawcy Usług (Usługi Dostępu do Internetu)  
 
3.2. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązuje „Cennik Dostawcy Usług (Usługi Dostępu do 

Internetu)”. 
3.3. Oferta zawarta w Regulaminie Promocji skierowana jest wyłącznie do Abonentów Providera spełniających warunki 

określone w pkt. 1.2.,  
3.4. Abonenci, którzy podczas trwania akcji promocyjnej złożą zamówienie/wniosek o zmianę świadczonych Usług na 

warunkach Promocji (dalej Uczestnicy promocji) zobowiązani będą do wyboru pakietu zgodnie z Cennikiem 
Promocji, który będzie o równej lub wyższej miesięcznej opłacie abonamentowej niż miesięczna opłata 
abonamentowa za pakiet jaki mieli świadczony przez Providera w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia Promocji.  

3.5. W pierwszych pełnych 12 miesiącach kalendarzowych, w których świadczona będzie Usługa Uczestnik 
promocji będzie płacił za pakiet wskazany w zamówieniu/wniosku o zmianę świadczonych Usług opłatę 
promocyjną, określoną w Cenniku Promocji (przyznany upust stanowi kwota będąca różnicą pomiędzy 
standardową opłatą abonamentową a promocyjną opłatą abonamentową miesięcznie)  

3.6. Po upływie okresu wskazanego w pkt. 3.5. usługa świadczona będzie na podstawie „Cennika Dostawcy Usług 
(Usługi Dostępu do Internetu)” (opłata standardowa wskazana w Cenniku Promocji) lub innego wprowadzonego w 
jego miejsce cennika. Provider może zmienić warunki świadczenia usług zawarte w Cenniku Promocji na 
korzystniejsze dla Uczestnika promocji.  

3.7. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, w tym na podstawie pkt. 1.2. li. b) Regulaminu Promocji, cofnięcia 
akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
zmiany pakietu wybranego przez Uczestników Promocji zgodnie z Cennikiem Promocji na pakiet tańszy , bądź też 
zawieszenia czy rezygnacji z Usługi przed upływem 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, w których świadczona 
była Usługa, przez Uczestnika promocji lub przez Providera z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji, w 
tym z powodu opóźnienia w uiszczeniu miesięcznych opłat abonamentowych, Uczestnik promocji zobowiązany 
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będzie do zapłaty kary umownej w wysokości przyznanego upustu na opłaty abonamentowe, wskazanego w pkt. 
3.5. 

3.8. Zmiana miejsca zainstalowania Wyposażenia dodatkowego możliwa jest jedynie pod warunkiem istnienia 
możliwości technicznych w nowej lokalizacji. Brak możliwości technicznych jest równoznaczny z niedotrzymaniem 
warunków Promocji i skutkuje naliczeniem kary umownej analogicznie jak w przypadku 3.7. 

 
4. Warunki końcowe 

4.1. W przypadku wybrania pakietu na warunkach Promocji o innych parametrach niż dotychczas świadczona Usługa, 
warunki świadczenia Usługi zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana 
parametrów Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 
miesiącu, w którym zostało złożone Zamówienie/wniosek o zmianę świadczonych Usług, z uwzględnieniem § 18 
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

4.2. W przypadku wybrania pakietu na warunkach Promocji nie zostaną naliczone ewentualne kary umowne wynikające 
z dotychczas obowiązujących Uczestnika Promocji (lub jego domowników) warunków promocyjnych. 

4.3. Promocje organizowane przez Providera w tym samym okresie nie sumują się, chyba, że co innego stanowią 
warunki danej promocji.  

4.4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia usługi przez Providera 
zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz „Cennikiem Dostawcy 
Usług (Usługi Dostępu do Internetu)”. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają 
znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Cennikiem Dostawcy Usług (Usługi Dostępu do 
Internetu), oraz że je w  pełni akceptuję. 
 
 

….…………………………………                   ............................................................ 
  Data i czytelny podpis Abonenta                Dostawca Usług 

 


