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Rodzaj Umowy Abonenckiej Miesięczna opłata 
abonamentowa brutto

Miesięczna ulga                    
w abonamencie brutto

Całkowita ulga                       
w abonamencie brutto

Umowa na 12 m-cy 42 zł 17 zł 204 zł

Umowa na czas nieokreślony 59 zł
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Rodzaj Umowy Abonenckiej Miesięczna opłata 
abonamentowa brutto

Miesięczna ulga                    
w abonamencie brutto

Całkowita ulga                       
w abonamencie brutto

Umowa na 12 m-cy 50 zł 9 zł 108 zł

Umowa na czas nieokreślony 59 zł
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Zarząd S.U.O.T.S. "TEOSAT"

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami dokumentów
wskazanymi w pkt. 1 niniejszego paragrafu, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej Operatora: www.teosat.pl oraz w BOA.

Ulga udzielona Abonentowi przy zakupie Sprzętu, korzystającemu z Oferty Promocyjnej w ramach oferty CANAL+ 
PLATINUM PROMOCJA "2" wynosi 96 zł brutto. 

§ 3 Dodatkowe informacje

Abonentom korzystającym z niniejszej Oferty Promocyjnej nie przysługuje prawo do zawieszania świadczenia usługi.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z
zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu
niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora: www.teosat.pl.

§ 4 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Regulamin Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej "TEOSAT" oraz Cennik
usług.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osobom, które skorzystały z oferty CANAL+ PLATINUM PROMOCJA "2", 
opisanej w pkt. 2 niniejszego paragrafu, przysługuje dodatkowo prawo zakupu modułu dostępu warunkowego CONAX
("Sprzętu") po specjalnej promocyjnej cenie - 14 zł brutto. 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ

CANAL+PLATINUM
obowiązuje od 18 maja 2015 roku do odwołania

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji CANAL+ PLATINUM jest Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej
”TEOSAT” z siedzibą w Łodzi, zwane dalej Operatorem.

Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 18 maja 2015 roku do odwołania lub zastąpienia inną promocją.

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej ”TEOSAT” w Łodzi.

Oferta Promocyjna skierowana jest do Abonentów posiadających aktywny pakiet pełny telewizji oraz dostęp do odbioru
sygnału w jakości cyfrowej.

§ 2 Szczegóły Oferty Promocyjnej

W ramach Oferty Promocyjnej – CANAL+ PLATINUM PROMOCJA "1_2015", Abonent zawierający Umowę na czas
określony 12 miesięcy, otrzymuje ulgę na Abonament ("Ulga"), przyznawaną zgodnie z zasadami opisanymi w Ofercie
Promocyjnej według tabeli:

W ramach Oferty Promocyjnej – CANAL+ PLATINUM PROMOCJA "2_2015", Abonent zawierający Umowę na czas
określony 12 miesięcy, otrzymuje ulgę na Abonament ("Ulga"), przyznawaną zgodnie z zasadami opisanymi w Ofercie
Promocyjnej według tabeli:


