REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja Letnia”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „Promocja Wiosenna” zwaną dalej „Promocją”
jest firma ABAKS (Operator) z siedzibą w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 82, zwana dalej „firmą ABAKS”,
oraz SGT S.A. (reprezentowana przez Operatora)ul. Chorzowska 50,44-100 Gliwice

§2
CZAS TRWANIA
Promocja obowiązuje do 31. sierpnia 2017r.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Promocja dotyczy jedynie pakietu Wielotematyczny HD.

1. Przedmiotem promocji jest:
a.) Obniżona cena pakietu HBO HD przez 12 miesięcy dla nowych Abonentów w tym pierwszy miesiąc
gratis bez opłaty. W pierwszym miesiącu Abonent ma prawo zgłoszenia braku chęci kontynuowania
subskrypcji. Jeśli po pierwszym miesiącu Abonent nie zgłosi chęci rezygnacji z subskrypcji, zobowiązanie za
pakiet wynosić będzie 24,90 zł. przez kolejne 11 miesięcy. Po tym okresie abonament za pakiet HBO HD
będzie naliczany wg. cen zgodnych z Cennikiem Usług TV.
b.)JAMBO test na 30 dni - zestaw aktualnie promowanych dodatkowych pakietów i kanałów tematycznych
automatycznie wyłączany po 30 dniach od uruchomienia usługi.

2. Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione):
a.) Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, lub firma, która podpisze z firmą Abaks umowę
na świadczenie usługi telewizji cyfrowej, oraz zaakceptuje warunki regulaminu Promocji,
b.) Uczestnik Promocji w dniu zawarcia umowy z firmą Abaks dostarczy do Biura Obsługi Klienta
podpisany Regulamin Promocji, oraz wszystkie wymagane dokumenty.
c.) Promocja dotyczy jedynie umów zawieranych na 24 miesiące.
d) Uczestnik nie może w trakcie trwania umowy zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić okresu
trwania umowy.
e.) Promocja nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem promocji „Światłowód za 1 zł”, oraz
„Multipakiet”.

3. Kary związane z niedotrzymaniem warunków promocji:
W przypadku zerwania lub skrócenia umowy, oraz w przypadku zmniejszenia pakietu abonamentu uczestnik
promocji zobowiązuje się opłacić wszystkie wykorzystane z racji promocji oraz umowy upusty.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Udział w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.Regulamin promocji dostępny jest w Biurze obsługi Klienta firmy Abaks i na stronie:
http://www.abaks.pl
3. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość zmiany terminu obowiązywania Promocji.
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
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