Regulamin Promocji – „Kupon na montaż instalacji zestawu do odbioru Telewizji satelitarnej w APS”
z dnia 19.04.2016 roku
§1 Zasady ogólne
1.

Niniejszy Regulamin Promocji - „Kupon na montaż instalacji zestawu do odbioru Telewizji satelitarnej w APS” z dnia 19.04.2016 roku (dalej „Regulamin
Promocji”) określa warunki promocyjnego dostępu do kuponów rabatowych (dalej „Kupon“) na usługę standardowej instalacji urządzeń do odbioru Telewizji satelitarnej,
wydawanych przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 25.581.840,64 złotych wpłacony w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).
Z niniejszej Promocji „Kupon na montaż instalacji zestawu do odbioru Telewizji satelitarnej w APS” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w Regulaminie
Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej „Abonenci”), które w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Cyfrowym Polsatem w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży umowę
o świadczenie usług w zakresie dostępu do Telewizji satelitarnej w formie pisemnej (dalej „Umowa”), zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świadczenia Usług
telekomunikacyjnych Telewizji satelitarnej przez Cyfrowy Polsat dla Abonentów (dalej „Regulamin Świadczenia Usług”).
Promocja obowiązuje od dnia 19.04.2016 roku do 30.04.2021 roku albo do odwołania w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (dalej „APS“), których
aktualna lista znajduje się na www.cyfrowypolsat.pl. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie
Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.

2.
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§2 Opis Promocji
1.
2.
3.
4.
5.
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7.

8.
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10.

W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 2 jest uprawniona do otrzymania w APS przy zawarciu Umowy, Kuponu na jednorazową Usługę Montażu zestawu
urządzeń objetych Umową tj. anteny satelitarnej z konwerterem TWIN oraz dekodera w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji (dalej „Usługa
Montażu”).
Kupon jest ważny i może zostać wykorzystany tylko w terminie 7 dni od zawarcia Umowy i tylko w APS, w którym zawarto Umowę.
Kupon jest imienny i uprawnia do skorzystania z Promocji tylko Abonenta, którego dane wskazano na Kuponie.
Kupon nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi.
Usługa Montażu jest realizowana na zlecenie Abonenta przez osobę posiadającą kompetencje do jej wykonania upoważnioną bezpośrednio przez APS (dalej „Monter“), który
świadczy Usługę Montażu jako samodzielny przedsiębiorca i ponosi odpowiedzialność za rozliczenie, wykonanie i jakość Usługi Montażu.
Na Usługę Montażu objętą Kuponem składają się następujące czynności:
a) dojazd do miejsca w którym ma być realizowana Usługa Montażu do 20 km od APS w którym zawarto Umowę,
b) wybór odpowiedniego miejsca ze względu na moc sygnału do zamontowania zestawu antenowego na zewnątrz lokalu (np. ściana, balkon, dach)1),
c) przygotowanie mocowania anteny poprzez wywiercenie otworów montażowych oraz przykręcenie uchwytu montażowego do ściany,
d) montaż anteny satelitarnej, zakupionej w ramach Umowy,
e) ustawienie anteny satelitarnej,
f) przygotowanie otworów do przeprowadzenia kabla koncentrycznego o ile tego wymaga specyfika danej instalacji,
g) rozprowadzenie kabla koncentrycznego z uwzględnieniem mocowania do podłoża/ściany,
h) konfiguracja dekodera satelitarnego z odbiornikiem telewizyjnym,
i) krótka prezentacja podstawowych funkcji dekodera satelitarnego oraz instrukcja obsługi pilota do dekodera (podstawowe funkcje).
j) weryfikacja funkcjonowania instalacji – test odbioru kanałów Telewizji satelitarnej.
Na Usługę Montażu objętą Kuponem składają się następujące elementy instalacji (materiały), zapewniane przez APS, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania instalacji,
w określonym miejscu, wskazanym przez Abonenta podczas zawarcia Umowy:
a) kabel koncentryczny 75 Ohm o max. długości do 20 m,
b) złączki oraz kołki rozporowe.
Kupon nie uprawnia do wydania Abonentowi niewykorzystanych w ramach Usługi Montażu elementów lub zwrotu ich równowartości.
Objęte Usługą Montażu elementy instalacji pozbawione są wad.
Usługa Montażu w ramach Kuponu nie obejmuje:
a) kosztu zakupu snteny satelitarnej,
b) kosztu zakupu uchwytu antenowego,
c) deinstalacji, naprawy, wymiany i innych czynności dotyczących zestawu do odbioru Telewizji satelitarnej, zamontowanego na podstawie Kuponu.
Potwierdzeniem wykonania Usługi Montażu jest złożenie podpisu przez Abonenta lub upoważnioną przez niego pełnoletnią osobę na protokole odbioru wykonania Usługi Montażu
(stanowiącym wraz z Kuponem załącznik do Umowy), po wykonaniu Usługi Montażu (dalej „Protokół odbioru Usługi Montażu instalacji”).

§3 Wartość Kuponu
1.
2.
3.

Wartość Kuponu dostępnego w ramach Promocji, wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych brutto i przedłożenie Kuponu w APS umożliwia skorzystanie z Usługi Montażu przez APS w
cenie obniżonej o 50 zł w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
Cyfrowy Polsat nie pobiera od Abonenta żadnego wynagrodzenia z tytułu Usługi Montażu. Usługa Montażu nie jest wykonywana w imieniu ani na zlecenie Cyfrowego Polsatu.
W przypadku, gdy Usługa Montażu zestawu do odbioru Telewizji satelitarnej wymaga innego zakresu czynności, niż wymieniony został w §2 ust.6, lub wymaga użycia innych
elementów, niż wskazane w §2 ust. 7, koszty tych usług i elementów nie są objęte Kuponem i Abonent zobowiązany jest je pokryć według stawek i zasad określonych przez APS.

§4 Postanowienia końcowe
1.
2.

Abonent korzystający z niniejszej Promocji ma możliwość korzystania z innych usług lub ofert promocyjnych Cyfrowego Polsatu, chyba że co innego wynika ze szczególnych
warunków świadczenia tych usług lub ofert promocyjnych.
Uprawnienia z Promocji nie mogą być przeniesione na osóbę trzecią bez zgody Cyfrowego Polsatu.

1) wysokość montażu z ziemi nie może przekraczać 4m.
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3.
4.

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych odmiennie w Regulaminie Promocji,
zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego Regulaminu Świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z instalacją wykonaną w ramach Usługi Montażu, odpowiedzi udziela APS odpowiedzialny za jej wykonanie.
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