REGULAMIN
OFERTY PROMOCYJNEJ POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WINOGRADY” W POZNANIU
„INTERNET ZA ZŁOTÓWKĘ”

1.

Organizatorem promocji, dalej określanej w skrócie jako „promocja”, jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Winogrady” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu na os. Przyjaźni 125B (61-686), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172957, prowadząca m.in. działalność
gospodarczą w formie jednostki organizacyjnej pn. Winogradzka Telewizja Kablowa polegającą na świadczeniu
usług telekomunikacyjnych, zwana dalej Operatorem.
2. Promocja trwa w okresie od dnia 15 grudnia 2016 roku do odwołania, jednak najpóźniej do dnia 31 grudnia
2018 roku. Informacja o warunkach promocji oraz o odwołaniu promocji będzie dostępna w Biurze Obsługi
Abonenta Winogradzkiej Telewizji Kablowej w Poznaniu na os. Przyjaźni 120 oraz na stronie www.wtvk.pl.
3. Promocja jest skierowana do osób lub podmiotów zamieszkujących lub mających siedzibę w lokalu położonym
przy ul. Księcia Mieszka I 20 w Poznaniu, dysponujących Tytułem prawnym do tego lokalu (dalej określanym jako
„lokal”), które dotychczas nie korzystały z usługi Operatora dostępu do Internetu w tym lokalu. Skorzystanie z
promocji jest możliwe tylko raz w odniesieniu do danego lokalu i tylko pod warunkiem że ww. lokal nie został
jeszcze przyłączony do sieci Operatora. Promocja obejmuje wyłącznie tego Abonenta, który podpisał Umowę na
warunkach promocyjnych (i nie można jej przenieść na innego Abonenta). Z promocji nie mogą skorzystać osoby
lub podmioty, które wcześniej (tj. poprzedniego dnia i wcześniej) skorzystały już z innej oferty promocyjnej
Operatora w ww. lokalu.
4. Promocja polega na zawarciu z dysponentem lokalu mieszkalnego pod ww. adresem (zwanym dalej Abonentem
lub Abonentami) Umowy na czas nieokreślony na usługę dostępu do Internetu w stacjonarnej sieci
telekomunikacyjnej –
z promocyjną zmianą ceny standardowej w okresie pierwszych 6 miesięcy
kalendarzowych (okresów rozliczeniowych), w których cena wynosić będzie 1,00 zł brutto / miesiąc.
5. Po okresie promocji (tj. po upływie 6 miesięcy) ww. usługi będą świadczone na rzecz Abonentów po cenie
standardowej, obowiązującej w dniu następującym po zakończeniu promocji, określonej w Cenniku usług
telekomunikacyjnych, dostępnym również na stronie internetowej Operatora www.wtvk.pl.
6. Abonentom przysługuje w każdym czasie prawo wypowiedzenia umowy (umów) na usługi Operatora zgodnie z
warunkami umowy (umów), tj. z miesięcznym okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umów), a w przypadku
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umów do dnia 20. danego miesiąca ze skutkiem na koniec tego
miesiąca.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed odmiennymi (standardowymi)
postanowieniami ww. Umowy, tj. w zakresie promocyjnej ceny usług w okresie pierwszych 6 miesięcy.
8. Abonent może skorzystać także z innych usług Operatora na warunkach określonych w regulaminie danej usługi
oraz w Cenniku, dostępnych na stronie internetowej Operatora (www.wtvk.pl).
9. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy i przyłączeniu lokalu do sieci
Operatora, w terminie ustalonym z Abonentem lub w ciągu 21 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy w Biurze
Obsługi Abonenta Winogradzkiej Telewizji Kablowej w Poznaniu na os. Przyjaźni 120 (61-686). Abonent
współpracuje z Operatorem na warunkach określonych w Umowie (§ 7). Termin rozpoczęcia świadczenia usług
może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Operatora, o czym Abonent zostanie
niezwłocznie powiadomiony i poinformowany o nowym planowanym terminie przyłączenia. W takim przypadku
Abonentowi będzie przysługiwało – w okresie do dnia przyłączenia lokalu do sieci – prawo wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
10. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji stosuje się postanowienia Regulaminu
świadczenia usług dostępu do Internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej przez Poznańską Spółdzielnię
Mieszkaniową "Winogrady" w Poznaniu i Cennika usług telekomunikacyjnych, dostępnych na stronie
internetowej Operatora pod adresem www.wtvk.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta (w Poznaniu na os.
Przyjaźni 120).

