Regulamin Promocji
„Prestige w cenie Select na 2021”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Multiplay Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów zwany dalej
Operatorem.
2. W Promocji może brać udział (Uczestnik) osoba fizyczna będąca
konsumentem, a także inny podmiot, który nie jest aktualnym
Abonentem Operatora i który w okresie obowiązywania Promocji zawrze
z Operatorem Umowę abonencką o świadczenie Usługi Pakietu
Dodatkowego Canal +
3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie Umowy, o której
mowa w ust. 2 na okres 12 lub 24 miesięcy. Po tym okresie umowa
rozwiązuje się z możliwością zawarcia nowej umowy, na warunkach
promocyjnych obowiązujących w dniu podpisania.
4. Promocja obowiązuje od 28.12.2020 r. Do 31.01.2021 r., z
zastrzeżeniem.
5. Operator uzależnia zawarcie Umowy na warunkach promocyjnych od
istnienia warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług
wedle wybranej przez Uczestnika lokalizacji i taryfy.
7. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą
być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi usług
objętych niniejszą Promocją.
8. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy o której
mowa w § 1 ust. 2 powyżej na warunkach promocyjnych, jeżeli
Uczestnik ma zaległości we wnoszeniu jakichkolwiek opłat za Usługi
świadczone mu przez Operatora.

§ 2 Zasady Promocji
1. Promocja dotyczy pakietu Canal+. W ramach promocji klient
otrzymuje pakiet Prestige w cenie Select czyli 39,90 zł miesięcznie
brutto na cały okres trwania umowy.
2. W promocji mogą brać udział obecni abonenci, którzy w momencie jej
trwania nie posiadają aktywnej usługi Canal+ Select lub Canal+
Prestige oraz nowi zawierający umowę na czas określony.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na pakiet Canal+ Select
oraz Prestige.
4. Promocja łączy się z innymi promocjami niedotyczącymi Canal+, za
wyjątkiem promocji „Seans z Multiplay”.
5. Klient aby skorzystać z promocji musi posiadać wykupiony
podstawowy pakiet telewizji Multi TV lub MultiMax TV oraz aktualną
umowę o świadczenie usług.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej
Operatora lub w Biurze Obsługi Klienta Operatora, a także jest
przekazywane nieodpłatnie przez Operatora przy zawieraniu Umowy
oraz na każde żądanie Abonenta. Na wniosek Abonenta może on zostać
mu przesłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej
przed zawarciem Umowy.
2. Zawierając Umowę abonencką na warunkach promocyjnych
Uczestnik, podpisując stosowne oświadczenia, oświadcza, iż zapoznał
się przed zawarciem Umowy na warunkach Promocji z treścią
niniejszego Regulaminu Promocji oraz akceptuje jego postanowienia, a
ponadto potwierdza odbiór jednego egzemplarza niniejszego
Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy
abonenckiej, o której mowa w § 1 ust. 2. Wczęści przez niego
regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia
Umowy abonenckiej, Regulaminu świadczenia usług, a także Cenników
Operatora.

