
1. Organizatorem oferty promocyjnej „Prezent dla zamawiających
Internet z telewizją na portalu tp”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Telekomunikacja Polska SA, zwana dalej „TP”.

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 27 marca 2009 r. do dnia 30
września 2009 r.

3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy w okresie
obowiązywania Promocji wymienionym w ust. 2 złożą zamówienie
na stronie www.tp.pl i zawrą umowę o świadczenie usługi neostrada
tp + usługa tv i dokonają rejestracji usługi w terminie określonym
w umowie nie później niż do dnia 31 października 2009 r.

4. Klienci, o których mowa w ust. 3, mogą skorzystać z Promocji, jeżeli
nie zalegają z należnościami z tytułu usług świadczonych im przez TP.

5. Klienci, o których mowa w ust. 3 otrzymają w ramach Promocji, w ter-
minie do 7 dni od dnia wejścia umowy w życie na usługę neostrada
tp + usługa tv w technologii kablowej (IPTV):

a. dostęp do pakietu kanałów HBO (HBO, HBO2, HBO COMEDY) bez
dodatkowych opłat na okres dwóch miesięcy, jeżeli zawrą umowę
lojalnościową w aktualnie obowiązującej promocji na okres 12
miesięcy, albo

b. dostęp do pakietu kanałów HBO (HBO, HBO2, HBO COMEDY) bez
dodatkowych opłat na okres czterech miesięcy, jeżeli zawrą
umowę lojalnościową w aktualnie obowiązującej promocji na
okres 24 miesięcy, albo

c. doładowanie konta VoD kwotą 50 zł.

6. Klienci, o których mowa w ust. 3 otrzymają w ramach Promocji możli-
wość zakupu anteny satelitarnej w promocyjnej cenie 1,22 zł z VAT,
jeżeli złożą zamówienie i zawrą umowę na usługę neostrada
tp+usługa tv w technologii satelitarnej.

7. Klienci korzystający z Promocji mają prawo w tym samym czasie
korzystać z innych promocji organizowanych przez TP, o ile ich regu-
laminy nie stanowią inaczej.

8. TP może zmienić okres obowiązywania Promocji bez podawania
przyczyny.

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego
Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Umowy „neostrada
tp + usługa tv” i Regulamin „neostrada tp + usługa tv” oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunika-
cyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
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