REGULAMIN PROMOCJI
Canal+ Select, Canal+Prestige
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Dostawca -ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Pile przy ul. Podgórna 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534131,
PROMOCJA - kampania promocyjna organizowana i prowadzona przez Dostawcę na warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.
UCZESTNIK PROMOCJI - każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki
1/ jest pełnoletnia oraz posiada miejsce zamieszkania w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Dostawcy,
2/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3/ nie zalega względem Dostawcy z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
4/ podpisze w trakcie obowiązywania promocji Umowę abonencką z Dostawcą w zakresie usługi dostępu do telewizji cyfrowej, w ramach jednego z
pakietów, tj.
- Canal+ Select
- Canal+ Prestige
Innym wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie przypisuje się znaczenie przyjęte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
§2
Zasady Promocji
Korzyści dla Uczestnika Promocji
1.Każdemu Uczestnikowi promocji, który w okresie obowiązywania promocji podpisze z Dostawcą umowę na usługę dostępu do telewizji cyfrowej,
świadczoną w ramach jednego z pakietów:
- Canal+ Select
- Canal+ Prestige
przyznana zostanie preferencja, polegająca na:
1/ obniżeniu opłaty aktywacyjnej do 0 zł
2/ obniżeniu opłat abonamentowych za usługę, w zależności od wybranego przez abonenta pakietu usług w sposób następujący:
a/Przy wyborze pakietu Canal+ Select: obniżenie abonamentu za usługę do wysokości 49,90 zł w okresie 12 pełnych miesięcy licząc od daty podpisania
umowy
b/ Canal+ Prestige: obniżenie abonamentu za usługę do wysokości 59,90 zł w okresie 12 pełnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy
2.Po upływie okresu o którym mowa w par.2 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 12 pełnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy Abonent uiszczać będzie
opłatę abonamentową za wybraną usługę w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku w terminach określonych na otrzymanych fakturach.
§3
Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. Warunkiem przyznania Uczestnikowi preferencji szczegółowo opisanej w § 2 jest zobowiązanie Uczestnika promocji do pozostawania Abonentem
Dostawcy w zakresie wybranego i określonego pakietu: Canal+ Select, Canal+ Prestige objętych promocją przez okres 12 pełnych miesięcy licząc od daty
podpisania umowy abonenckiej.
2. W przypadku rozwiązania umowy abonenckiej w zakresie wybranej usługi określonej w umowie przed upływem 12 pełnych miesięcy licząc od daty
podpisania umowy abonenckiej, zawieszenia świadczenia usługi w powyższym okresie lub rozwiązania umowy abonenckiej bez wypowiedzenia przez
Dostawcę z winy Abonenta, Uczestnik promocji zobowiązany będzie do zwrotu przyznanej preferencji w wysokości odpowiednio:
a) w przypadku pakietu Canal +Select: 660 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych)
b) w przypadku pakietu Canal + Prestige: 780 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych).
Wskazana w pkt. a i b niniejszego ustępu kwota zostanie pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania.
3. Po upływie okresu promocji tj. 12 pełnych miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z możliwością jej
rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowa nie zostaje automatycznie przedłużona na
czas nieoznaczony jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem 12-miesięcznego okresu obowiązywania umowy abonent na piśmie wyrazi odmienną wolę.
§4
Szczegółowe zasady udostępnienia urządzenia abonenckiego
1. W celu zapewnienia dostępu do usługi telewizji cyfrowej świadczonej w ramach pakietu CANAL+, Dostawca zobowiązuje udostępnić abonentowi na
zasadach najmu:
1/ MODUŁ CAM wraz z kartą dostępową lub
2/ dekoder cyfrowy HD wraz z karta dostępową.
3/ dekoder cyfrowy HD PVR wraz z karta dostępową
2. Urządzenia wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1,2 i 3 zwane będą dalej odpowiednio urządzeniem abonenckim.
3. Wartość udostępnionego urządzenia abonenckiego wynosi odpowiednio:
1/ dekoder HD PVR 1000 zł
2/ dekoder HD 800 zł,
3/ karta, moduł CAM 300 zł.
4. Udostępnienie Abonentowi jednego Urządzenia Abonenckiego na zasadach niniejszego regulaminu wyłącza możliwość udostępnienia przez Dostawcę
Abonentowi kolejnego Urządzenia Abonenckiego, o ile parametry techniczne uprzednio udostępnionego Urządzenia Abonenckiego umożliwiają
świadczenie także innej usługi.
5. Z chwilą przekazania abonentowi urządzenia abonenckiego przechodzi na niego ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzenia abonenckiego.
6. W przypadku uszkodzenia urządzenia abonenckiego przez Abonenta, jeżeli uszkodzenia nie można usunąć albo utraty urządzenia abonenckiego,
Abonent zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości odpowiednio:
1/ 1000 zł - uszkodzenie, utrata dekodera HD PVR
2/ 800 zł - uszkodzenie, utrata dekodera HD,
3/ 300 zł - uszkodzenie, utrata karty, modułu.
7. Jeżeli wysokość szkody Dostawcy przewyższa wysokość kary umownej, Dostawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej
8. Abonent zobowiązany jest do zwrotu urządzenia abonenckiego do Biura Obsługi Klienta niezwłocznie w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub
zawieszenia wykonywania obowiązków przez strony umowy. Abonent zobowiązuje się zwrócić Dostawcy urządzenia abonenckie dostarczając je na własny
koszt do Biura Obsługi Klienta wraz z osprzętem wyszczególnionym w protokołem wydania. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Abonenta karą umowną w kwocie stanowiącej równowartość udostępnionego
urządzenia abonenckiego wskazaną w § 4 ust. 3.
9. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzenia abonenckiego, z przyczyn, które nie mogły powstać podczas
normalnej eksploatacji urządzenia abonenckiego, w wyniku nieprawidłowego działania urządzeń odbiorczych, Dostawca ma prawo obciążyć Abonenta
kosztami naprawy lub wymiany urządzenia w pełnej wysokości poniesionej przez Dostawcę szkody.

§5
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulację szczególną w stosunku do postanowień Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.
3. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

Dostawca

____________________________
Abonent (czytelny podpis)

