Regulamin promocji
„Telefon dla każdego w SAT FILM V”
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu Aparatu telefonicznego na warunkach promocyjnych w
SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.

2.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim, należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych SAT FILM
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa oraz Cenniku taryf Narodowych III lub Europejskich III.

3.

Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora, a także Abonentów, którzy nie
pozostają i przez okres ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych nie pozostawali w opóźnieniu z zapłatą
wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4.

Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
Cennika taryf Narodowych III lub Cennika taryf Europejskich III, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
Regulaminu.

5.

Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie
Usług telefonii mobilnej w ramach taryf z Cennika taryf Narodowych III lub Cennika taryf Europejskich III
upoważniających do zakupu Aparatu telefonicznego, na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym okresu
cząstkowego liczonego od dnia aktywacji Usługi i następujących po nim pełnych 23 Okresów rozliczeniowych.
Pod pojęciem okresu cząstkowego rozumie się Okres rozliczeniowy od którego obowiązuje zawarta Umowa.

6.

W ramach niniejszej oferty promocyjnej Abonent w dniu podpisania Umowy dokonuje zakupu Aparatu
telefonicznego za kwotę 1,00 zł.

7.

W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator udziela upustu w cenie zakupu Aparatu telefonicznego w
wysokości wskazanej w Tabeli 1. Pozostałą kwotę należną za Aparat telefoniczny, w wysokości określonej w
Tabeli 2, Abonent zobowiązuje się uiszczać w miesięcznych ratach zwanych dalej „Opłatą za telefon”, w
wysokości określonej w Tabeli 2, płatnych w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym licząc od pierwszego
pełnego Okresu rozliczeniowego następującego po wejściu w życie Umowy związanej z promocją „Telefon dla
każdego w SAT FILM V”, przez okres 23 miesięcy.

8.

W ramach niniejszej oferty promocyjnej ilość Aparatów telefonicznych w ramach jednej Umowy uzależniona
jest od ilości aktywowanych numerów. Do każdego aktywowanego numeru zawartego w Umowie możliwy jest
zakup jednego Aparatu telefonicznego na warunkach promocyjnych.

9.

W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem okresu promocyjnego, przez Abonenta lub przez Operatora
z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu
udzielonego mu upustu w cenie Aparatu telefonicznego, pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia
obowiązywania zawartej Umowy do dnia jej rozwiązania. Ponadto Abonent będzie zobowiązany uiścić sumę
pozostałych do zapłaty „Opłat za telefon”, wynikającą z ilości Okresów rozliczeniowych pozostałych do końca
okresu promocyjnego związanego z promocją „Telefon dla każdego w SAT FILM V”.

10. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 01-12-2021 do odwołania lub do wyczerpania
zapasów magazynowych.
11. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi aktualnie obowiązującymi ofertami promocyjnymi
Operatora.
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