Czesław CHLEWICKI

IMPERIUM Telecom

ul. Floriańska 23

44-100 GLIWICE

Regulamin Promocji „W Paczce taniej”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji W Paczce taniej, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocji – Promocją jest Czesław
Chlewicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMPERIUM Telecom, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 23,
NIP 9690031536, zwany dalej Dostawcą usług.

2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie Promocji z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Imperium Telecom.

3. W Promocji może brać udział (Uczestnik) osoba fizyczna będąca konsumentem, a także inny podmiot, który nie jest Abonentem
Dostawcy usług lub będąca Abonentem nie posiadającym zaległości z tytułu płatności wobec Dostawcy usług i która w okresie
obowiązywania Promocji zawrze z Dostawcą usług jednocześnie Umowy abonenckie o świadczenie dwóch usług
telekomunikacyjnych:
a. dostępu do sieci Internet w taryfach wymienionych w Tabeli 1,
b. Usługi Telewizji Kablowej w taryfach wymienionych w Tabeli 1.

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie Umów, o których mowa w ust. 3 na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy.
5. Promocja obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 poniżej.
6. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania Promocji oraz prawo do jej wcześniejszego
zakończenia, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości świadczenia usług w warunkach promocyjnych.
Zakończenie Promocji nie wpływa na warunki Umów zawartych w czasie obowiązywania Promocji.

7. Dostawca usług uzależnia zawarcie Umów na warunkach promocyjnych od istnienia warunków technicznych niezbędnych do
świadczenia usług wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy.

8. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi
Usług objętych niniejszą Promocją, chyba że inny Regulamin Promocji wyraźnie stanowi inaczej.
§ 2. Zasady Promocji

1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:
a.
b.

ulgę w opłacie abonamentowej za korzystanie z Usługi dostępu do sieci Internet,
ulgę w opłacie abonamentowej za korzystanie z Usługi Telewizji Kablowej.

2. Wysokość opłat na warunkach Promocji, po uwzględnieniu ulg, wraz z okresem ich stosowania została wskazana w Tabeli 1.
Tabela 1

Pakiet

Internet 100 Mb/s + TVK
IMPERIUM z e-fakturą
Internet 100 Mb/s + TVK
IMPERIUM
Internet 100 Mb/s + TVK
STANDARD z e-fakturą
Internet 100 Mb/s + TVK
STANDARD
Internet 100 Mb/s + TVK
TV GLIWICE z e-fakturą
Internet 100 Mb/s + TVK
TV GLIWICE

Promocyjna
cena pakietu

Promocyjny
abonament Internet

Promocyjny
abonament Telewizja Kablowa

82,52 zł

28,52 zł

54,00 zł

92,52 zł

33,52 zł

59,00 zł

60,92 zł

33,92 zł

27,00 zł

70,92 zł

38,92 zł

32,00 zł

47,31 zł

36,51 zł

10,80 zł

57,30 zł

41,50 zł

15,80 zł

Ulga przydzielona na
Ulga przydzielona
podstawie Promocji
na podstawie
„W Paczce taniej”
Promocji
przez cały okres
„W Paczce taniej”
obowiązywania Umów
w każdym miesiącu
(24 miesiące)
32,54 zł

780,96 zł

24,34 zł

584,16 zł

21,32 zł

511,68 zł

3. Podane w niniejszym Regulaminie Promocji kwoty są kwotami brutto.
4. Promocja dotyczy wyłącznie pakietów taryfowych wskazanych w powyższej tabeli.
5. Ulga za korzystanie z Usług w wybranym pakiecie taryfowym stosowana będzie przez cały okres na jaki zostały zawarte Umowy
na warunkach Promocji, tj. 24 miesiące. Wysokość opłaty za abonament za Usługi, po uwzględnieniu ulgi, przez cały okres
obowiązywania Umów stanowić będzie równowartość kwoty wskazanej w Tabeli 1, w kolumnie – Promocyjna cena pakietu.

6. Warunkiem obowiązywania Promocji i uzyskiwania korzyści wynikających z niniejszej Promocji (korzystania z Usług z przyznanymi
ulgami) jest nieprzerwane i jednoczesne obowiązywanie Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o których mowa w § 1
ust. 3 powyżej, przez cały okres na jaki zostały zawarte, tj. 24 miesiące.

1

7. W przypadku jednostronnego rozwiązania zawartej w ramach Promocji Umowy na jakąkolwiek z wybranych Usług, dokonanego
przez Abonenta (Uczestnika) lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa ta została zawarta,
Dostawcy usług przysługuje roszczenie w wysokości niższej z następujących kwot:
•
kwota przyznanych Abonentowi ulg, pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do
dnia jej rozwiązania

•

połowa kwoty sumy opłat abonamentowych pozostałych do końca umowy
W wypadku gdy rozwiązaniu uległa wyłącznie jedna z Umów zawartych w ramach Promocji, druga Umowa obowiązuje do końca
okresu na jaki została zawarta, przy czym w takim wypadku do końca jej obowiązywania będą naliczane opłaty wedle standardowej,
niepromocyjnej ceny, wynikającej z Cennika – tzn. opłata abonamentowa dla umowy na czas nieokreślony.

1. Wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania którejkolwiek z umów przez Uczestnika lub przez Dostawcę usług z
winy Uczestnika przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta (24 miesiące), nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej Uczestnikowi na podstawie rozwiązanej Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia
tej Umowy do dnia jej rozwiązania.

2. Wszystkie opłaty abonamentowe za usługi świadczone w ramach Promocji Uczestnik jest zobowiązany uiszczać w terminach
i na zasadach wskazanych w Umowie.
§ 3. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Promocji, dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług,
a także jest przekazywany przez Dostawcę usług przed zawarciem Umów, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie,
w jakiej zawarte zostały Umowy oraz na każde żądanie Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres
poczty elektronicznej.

2. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umów, o których mowa w § 1 ust. 3. W części przez niego regulowanej,
Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia Umów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w Sieci
Imperium Telecom, a także Cennika Dostawcy usług.

3. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r

Abonent

…..................................................

Dostawca usług

.................................................
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