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Regulamin „Tematyczna TV” 

 

 
§ 1 Organizator 

Organizatorem promocji  „Tematyczna TV”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją", jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zduńskiej Woli, z siedzibą przy ul. Łaskiej 46, 98-220 Zduńska Wola, 

w skrócie „Operator”. 

 

§ 2 Czas trwania Promocji 

Promocja trwa od 5 grudnia  2018 r. do dnia wprowadzenia nowego Regulaminu promocji lub do dnia 

odwołania niniejszego. 

 

§ 3 Udział w Promocji 

1. Promocja jest przeznaczona dla nowych oraz obecnych Abonentów usług,  o których mowa w 

niniejszym Regulaminie  i którzy w czasie trwania Promocji podpiszą z Operatorem Umowę lub 

Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania telewizyjnego  

sygnału cyfrowego na minimum pakiet cyfrowy   Standard +. 

2. Abonent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może skorzystać z Promocji, jeżeli: 

a) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora. Operator ustala tę okoliczność na podstawie art. 57 ust.  

2 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004.171.1800 ze zm. 

b) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi w miejscu wskazanym w zamówieniu. 

 

§ 4 Korzyści dla Abonenta 

Korzyści w Promocji dla wszystkich jej Uczestników spełniających warunki określone  

w § 3 niniejszego Regulaminu: 

 

1. Abonenci korzystający z promocji „Tematyczna TV”  mogą  podpisać umowę na cyfrowe pakiety 

dodatkowe: : 

- „Sport+”, cena promocyjna 16 zł brutto; 

- „Wiedza i Nauka”, cena promocyjna 26 zł brutto; 

- „Canal+”, cena promocyjna 46 zł brutto; 

na okres minimum 3 miesięcy, z możliwością rozwiązania tej umowy po tym okresie. Po upływie 3 

miesięcy umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, przy zachowaniu cen promocyjnych  za 

każdy  pakiet tematyczny. 

 

2. Miesięczna opłata abonamentowa za dostarczenie cyfrowego sygnału telewizyjnego wynosić 

będzie odpowiednio: 

 
 

Opłaty abonamentowe za dostęp do usługi cyfrowej telewizji kablowej 

 

Lp. Nazwa pakietu Umowa na 24 miesiące Umowa na czas nieokreślony 

1 Pakiet Starter 19,99 zł 39,99 zł 

2 Pakiet Standard + 50,00 zł 70,00 zł 

3 Pakiet Sport + 16,00 zł 36,00 zł 

4 Pakiet Wiedza i Nauka 26,00 zł 46,00 zł 

5 Pakiet Canal + HD 46,00 zł 66,00 zł 

 

 Podane ceny są cenami brutto. 



W miesiącu aktywacji usługi do dnia 15-ego danego miesiąca opłata abonamentowa będzie naliczana 

w wysokości 100% opłaty abonamentowej, a w przypadku zawarcia umowy po 15-tym dniu danego 

miesiąca, opłaty abonamentowej za ten miesiąc nie nalicza się. 

3. Ulga dotyczy miesięcznej opłaty abonamentowej w przypadku  umowy zawartej na czas określony. 

Miesięczna ulga  stawi różnicę cen zawartych pomiędzy  umowami  zawartymi na czas nieokreślony, 

a umowami zawartymi  na czas określony.  

4. Ulga wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu obowiązuje w każdym kolejnym Okresie 

Rozliczeniowym obowiązywania Umowy/Aneksu do Umowy zawartej na zasadach niniejszej 

Promocji. 

5. Po zakończeniu okresu trwania umowy zawartej  na czas określony, ulega ona przedłużeniu na czas 

nieokreślony z zachowaniem cen promocyjnych § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

6. Abonent co najmniej 30 dni przed zakończeniem Umowy może złożyć pisemne oświadczenie o 

rezygnacji z przedłużenia Umowy. 

 

§5 Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji 

1. W czasie korzystania z Promocji Abonent ma prawo do zmiany pakietu (na wyższy) określonego  

w § 4 ust.2. W takim przypadku usługa ta, po uprzednim zawarciu Aneksu do Umowy będzie 

świadczona w cenie właściwej dla wybranego pakietu określonego w § 4 ust. 2., zaś zmiana pakietu 

nastąpi z pierwszym dniem następnego miesiąca, po zgłoszeniu przez Abonenta.  

2. Abonent jest zobowiązany do zwrócenia Sprzętu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Abonent decydując się na pozostawienie w swoim abonamencie pakietów określonych w § 4 ust.1 

zobowiązuje się do ponoszenia opłat wynikających z korzystania tych pakietów, do końca okresu 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony, z prawem jej rozwiązania przez każdą 

ze Stron na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.  

2. Niniejszy Regulamin promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych i obowiązuje w okresie, na jaki została zawarta Umowa  

o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostarczania telewizyjnego sygnału cyfrowego 

na zasadach Promocji. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik do umowy 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych , przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy. 

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy z Operatorem na zasadach 

ogólnych. 

5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Regulamin Promocji, informacja o aktualnym 

Cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych jest dostępna do wglądu w Biurze Obsługi Klienta  

Działu Telewizji Kablowej S.M. „Lokator” oraz na stronie internetowej Operatora: www.zwmedia.pl. 

6. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, akceptuje ich postanowienia oraz potwierdza odbiór jednego egzemplarza 

każdego z Regulaminów oraz Cennika. 

7. Wszystkie podane w niniejszym Regulaminie ceny zawierają podatek VAT. 

 

  

 

 

 

 

………………………………       ……………………………….. 

Podpis Uczestnika Promocji     Podpis Przedstawiciela Operatora 

 


