Regulamin Promocji „Internet + Telewizja”
Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem Promocji „Internet + Telewizja” jest firma STUDIO WIK s.c. z siedzibą w Rabce-Zdrój przy ul. Zakopiańskiej 6B,
zwana dalej Operatorem.
1.2. Promocja trwa od 01.05.2016r. do odwołania.
1.3. Promocja jest skierowana do Abonentów i potencjalnych Klientów STUDIO WIK s.c., zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
1.4. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości
podłączenia nowych Uczestników.
1.5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji oraz Cenniki Opłat Abonamentowych.
1.6. Wszystkie ceny podane w dokumencie są cenami brutto.
2. Warunki udziału w Promocji.
2.1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do Promocji spełniają warunki
określone w niniejszym regulaminie oraz:
2.1.1. ma zawartą lub zawrze z Operatorem umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu,
2.1.2. zawrze z Operatorem umowę o świadczenie usługi Cyfrowa Telewizja na warunkach określonych w promocji „Internet +
Telewizja” z dnia 01.05.2016r.
2.1.3. nie zalega z opłatami na rzecz Operatora z jakiegokolwiek tytułu.
2.1.4. istnieją techniczne warunki do świadczenia usługi WIKNET FIBER lub WIKNET HOME FIBER.
2.2. Podpisanie umowy(ów) bądź aneksu(ów) przez Uczestnika Promocji, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie powyższe warunki,
nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Opłaty abonamentowe.
3.1. Na mocy niniejszej promocji Uczestnikowi Promocji Organizator Promocji udziela ulgi na opłatę abonamentową i aktywacyjną
przedstawione w tabeli nr 4 w przypadku usługi WIKNET HOME FIBER i w tabeli nr 6 w przypadku usługi WIKNET FIBER.
3.2. Udzielona ulga na abonament za usługę dostępu do Internetu przysługuje przez cały okres trwania umowy lub aneksu do umowy na
warunkach określonych w promocji „Internet + Telewizja”.
3.3. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie powoduje utraty przez Uczestnika Promocji żadnych przywilejów nabytych w ramach
dotychczasowych umów o świadczenie usług zawartych z Operatorem.
3.4. Uczestnik Promocji w czasie trwania umowy na warunkach określonych w niniejszej promocji może dokonać zmiany opcji usług
dostępu do Internetu podpisując stosowny aneks do umowy.
3.5. Na mocy niniejszej promocji Uczestnikowi Promocji, który wyraził akceptację na dostarczanie faktur w formie elektronicznej, w
trakcie okresu obowiązywania umowy, Organizator Promocji powiększa ulgę na opłatę Abonamentową o kwotę 3zł.
3.6. Uczestnik Promocji może w każdym czasie cofnąć akceptację na dostarczanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku skutecznej
rezygnacji z dostarczania faktur w formie elektronicznej, w trakcie okresu obowiązywania umowy, Organizator Promocji pomniejsza
ulgę na opłatę Abonamentową o kwotę 3zł.
3.7. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Uczestnika lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem
terminu na jaki Umowa - związana z przyznaniem ulgi Abonentowi - została zawarta, Dostawcy usług przysługuje roszczenie o zwrot
przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisując Umowę lub Aneks do umowy zawartej z Dostawcą
Usług w ramach Promocji „Internet + Telewizja”.
4.2. Regulamin Promocji „Internet + Telewizja” stanowi integralną część Umowy.
4.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązujących regulaminów świadczenia
usług.
Tabela nr 1. Cennik Standardowy usługi Cyfrowa Telewizja.
1.

PODSTAWOWY
45 zł
100 zł

Cena standardowa
Aktywacja

Tabela nr 2. Cennik Standardowy usługi WIKNET HOME FIBER.
Usługa
Opłata abonamentowa
Opłata aktywacyjna

WIKNET HOME FIBER 50
68 zł
150 zł

WIKNET HOME FIBER 100
78 zł
150 zł

WIKNET HOME FIBER 200
98 zł
150 zł

WIKNET FIBER 80
68 zł
150 zł

WIKNET FIBER 160
88 zł
150 zł

Tabela nr 3. Cennik Standardowy usługi WIKNET FIBER.
Usługa
Opłata abonamentowa
Opłata aktywacyjna

WIKNET FIBER 40
58 zł
150 zł

Tabela nr 4. Ulga na opłatę abonamentową i aktywacyjną dla promocji „Internet + Telewizja”
Aktywacja
Pakiet PODSTAWOWY+WIKNET HOME FIBER(24m-ce)
Pakiet PODSTAWOWY+ WIKNET HOME FIBER(36m-cy)

190 zł
239 zł

WIKNET HOME
FIBER 50
35 zł
40 zł

WIKNET HOME
FIBER 100
35 zł
40 zł

WIKNET HOME
FIBER 200
35 zł
40 zł

WIKNET HOME
FIBER 50
840 zł
1440 zł

WIKNET HOME
FIBER 100
840 zł
1440 zł

WIKNET HOME
FIBER 200
840 zł
1440 zł

Tabela nr 5. Łączna kwota ulg brutto dla promocji „Internet + Telewizja”
Aktywacja
Pakiet PODSTAWOWY+ WIKNET HOME FIBER(24m-ce)
Pakiet PODSTAWOWY+ WIKNET HOME FIBER(36m-cy)

190 zł
239 zł

Tabela nr 6. Ulga na opłatę abonamentową i aktywacyjną dla promocji „Internet + Telewizja”
Pakiet PODSTAWOWY + WIKNET FIBER (24 m-ce)

Aktywacja
190 zł

WIKNET FIBER 40
35 zł

WIKNET FIBER 80
35 zł

WIKNET FIBER 160
35 zł

WIKNET FIBER 40
840 zł

WIKNET FIBER 80
840 zł

WIKNET FIBER 160
840 zł

Tabela nr 7. Łączna kwota ulg brutto dla promocji „Internet +Telewizja”
Pakiet PODSTAWOWY + WIKNET FIBER (24 m-ce)

Aktywacja
190 zł

Regulamin Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy”
1.

2.

3.

4.

Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” jest firma STUDIO WIK s.c. Krzysztof Łopata Maria Łopata z
siedzibą w Rabce-Zdrój przy ul. Zakopiańskiej 6B, zwana dalej Operatorem.
1.2. Promocja trwa od 01.05.2016r. do odwołania.
1.3. Promocja jest skierowana do Abonentów i potencjalnych Klientów Operatora, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
1.4. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał
możliwości podłączenia nowych Uczestników.
1.5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci
WIKNET oraz Cennikach obowiązujących u Operatora.
1.6. Przedmiotem promocji jest umożliwienie Abonentom Operatora zakupienia usługi telewizyjnej reemisji kanałów CANAL+
wskazanych w Cenniku Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” na preferencyjnych warunkach, wskazanych w niniejszym
Regulaminie i Cenniku Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy”.
1.7. Wszystkie ceny podane w dokumencie są cenami brutto.
Warunki udziału w Promocji.
2.1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do Promocji spełniają
warunki określone w niniejszym regulaminie oraz:
2.1.1. ma zawartą lub zawrze z Operatorem umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu wraz z usługą Cyfrowa Telewizja,
2.1.2. zawrze z Operatorem Aneks dotyczący Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” do Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w sieci WIKNET na warunkach określonych w promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” z dnia
01.05.2016r.
2.1.3. nie zalega z opłatami na rzecz Operatora z jakiegokolwiek tytułu.
2.1.4. istnieją techniczne warunki do świadczenia usługi WIKNETFIBER lub WIKNET HOME FIBER.
2.2. Podpisanie Aneksu przez Uczestnika Promocji, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie powyższe warunki, nie uprawnia go
do skorzystania z niniejszej Promocji i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
Opłaty abonamentowe.
3.1. Na mocy niniejszej promocji Uczestnikowi Promocji Operator udziela ulgi na opłatę abonamentową przedstawione w tabeli nr 2.
3.2. Udzielona ulga na abonament za usługę telewizyjnej reemisji kanałów CANAL+ przysługuje przez cały okres trwania Aneksu
dotyczącego Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” na warunkach określonych w niniejszej Promocji.
3.3. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie powoduje utraty przez Uczestnika Promocji żadnych przywilejów nabytych w ramach
dotychczasowych umów o świadczenie usług zawartych z Operatorem.
3.4. Uczestnik Promocji w czasie trwania Aneksu dotyczącego Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” na warunkach
określonych w niniejszej Promocji może dokonać zmiany opcji usługi telewizyjnej reemisji kanałów CANAL+ podpisując
stosowny aneks do umowy.
3.5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Aneksu dotyczącego Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” przez Uczestnika
lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki Aneks - związany z przyznaniem ulgi Abonentowi - został
zawarty, Operatorowi przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
Postanowienia końcowe.
4.1. Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisując Aneks dotyczący Promocji „Pakiet CANAL+
na 12 miesięcy” zawarty z Operatorem w ramach niniejszej Promocji.
4.2. Regulamin Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy” stanowi integralną część Aneksu.
4.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązujących regulaminów
świadczenia usług.

Tabela nr 1. Cennik Promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy”
Nazwa pakietu
CANAL+ SELECT

CANAL+ PRESTIGE

Programy wchodzące w skład
pakietu

CANAL+, CANAL+1, CANAL+ FILM,
CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2,
CANAL+ FAMILY

CANAL+, CANAL+1, CANAL+ FILM,
CANAL+ SPORT, CANAL+ SPORT2,
CANAL+ FAMILY, CANAL+ SERIALE,
CANAL+ DISCOVERY

Umowa na 12 miesięcy
Umowa na czas nieokreślony

40 zł
80 zł

45 zł
85 zł

Tabela nr 2. Ulga na opłatę abonamentową dla promocji „Pakiet CANAL+ na 12 miesięcy”
CANAL+ SELECT
Umowa na 12 miesięcy
40 zł

CANAL+ PRESTIGE
40 zł

