Regulamin promocji usługi „OKO NA DOM” w sieci TVK Toruń
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady promocji usługi OKO NA DOM, zwanej dalej Promocją, w sieci Telewizji Kablowej Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Toruniu z siedziba przy ul. Tuwima 9, zwanej dalej Operatorem.
Promocja trwa od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

§2

§3
Przedmiotem Promocji jest zapewnienie możliwości wizyjnego podglądu w lokalu abonenta za pomocą kamery podłączonej do sieci Internet.
§4
Uczestnikiem Promocji może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która w dniu przystąpienia do Promocji:
1.
nie zalega względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
2.
jest Abonentem Telewizji Kablowej Toruń w zakresie dostępu do Internetu o przepustowości minimum 16 Megabitów/s,
3.
jest abonentem usługi dostępu do Internetu przez WiFi (korzysta z wydanego przez Operatora modemu z wbudowanym routerem WiFi),
4.
zawrze w czasie trwania niniejszej Promocji Umowę z Operatorem na usługę OKO NA DOM na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:
nazwa usługi
OKO NA DOM
5.

opłata za pierwsze 24 miesiące trwania umowy (zł/m-c brutto)
10,-

opłata standardowa (zł/m-c brutto)
20,-

za drugą i każdą następną kamerę wydaną przez Operatora w celu świadczenia usługi OKO NA DOM dodatkowo zapłaci cenę określoną w §4 pkt. 4.

§5
Uczestnik Promocji spełniający łącznie warunki określone w § 4 pkt. 1 - 3 niniejszego Regulaminu otrzymuje następujące korzyści:
1.
opłata aktywacyjna wynosi 1,00 zł brutto (rabat w wysokości 98,00 zł brutto),
2.
bonifikatę od ceny standardowej w opłacie abonamentowej która wynosi:
nazwa usługi
OKO NA DOM
1.
2.
3.
4.

bonifikata za pierwsze 24 miesiące trwania umowy (zł/m-c brutto)
10,-

§6
Warunkiem przyznania korzyści określonych w §5 niniejszego Regulaminu, jest zobowiązanie Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Operatora
w zakresie usługi OKO NA DOM, w okresie 24 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy, z wyłączeniem miesiąca aktywacyjnego
Po okresie wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Abonenta obowiązuje cena usługi 10 zł/m-c brutto.
Po okresie wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Abonent może rozwiązać Umowę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia,
W ciągu 7 dni od rozwiązania umowy Abonent musi zwrócić Operatorowi kompletny sprzęt (kamerę z wyposażeniem w oryginalnym opakowaniu) wydany na
czas świadczenia usługi OKO NA DOM.

§7
W przypadku rozwiązania Umowy w zakresie usługi OKO NA DOM przed upływem wymaganego okresu wymienionego w §6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, z winy
Uczestnika Promocji, zobowiązany jest on w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy do zwrotu sumy przyznanych w związku z promocją rabatów z tytułu:
1. aktywacji usługi wg Cennika usług obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, tj. 98,00 zł brutto
2. otrzymanych korzyści (rabatów) w opłatach abonamentowych obliczonych jako różnica pomiędzy opłatami standardowymi wynikającymi z Cennika na dzień
podpisywania Umowy a faktycznie naliczonymi opłatami za cały okres trwania umowy wg stawek promocyjnych, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
§8
Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy podpisanej w ramach Promocji.
§9
Regulamin Promocji w jednym egzemplarzu otrzymuje uczestnik Promocji. Regulamin Promocji dostępny jest również do wglądu w Biurze Obsługi Abonenta,
w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami nie wywiązywania się z jej postanowień.
Akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu Promocji.

………………………………………
Przedstawiciel Operatora

………………………………………
Podpis Abonenta
Toruń, dnia ………………….…… 2014 roku

