§ 1. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Organizatorem Promocji „Samodzielna TV” (dalej „Promocja”) jest Geckonet Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Geckonet” Barbara Janikowska), ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe, NIP: 5592050364, REGON: 382163341, e-mail: info@geckonet.pl,
www.geckonet.pl, tel. 52-511-10-11 (dalej „Dostawca usług”).
Promocja obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019 r. do odwołania.
Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie Promocji z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.

§ 2. Warunki promocji
1.

2.
3.

Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach których, ze względów technicznych
możliwe jest korzystanie z Usług Dostawcy Usług, a które w dniu przystąpienia do promocji nie zalegają względem Dostawcy Usług z
płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.
Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej i opłaty abonamentowej dla usługi Telewizji, obniżeniu opłaty za utrzymanie łącza,
oraz obniżeniu opłaty aktywacyjnej usługi Telewizji cyfrowej, względem ceny zamieszczonej w Cenniku Usług w sieci Geckonet.
Abonent może skorzystać z Promocji, o ile zobowiąże się do korzystania z wybranego pakietu przez okres 24 miesięcy.
Tabela 1
Usługa

Abonament przy umowie na 24 msc.

Pakiet Mini HD

19,90 zł

Pakiet Start HD

39,90 zł

Pakiet Extra HD

59,90 zł

Tabela 2
Inne opłaty
Nazwa

Jednorazowa opłata aktywacyjna

Miesięczna opłata abonamentowa

Brak

9,90 zł

30,00 zł

Brak

Instalacja

Według wyceny

Brak

Multiroom

49,00 zł

10,00 zł

Utrzymanie łącza
Aktywacja usługi Telewizji Cyfrowej

4.
5.

Wysokość opłat abonamentowych i aktywacyjnych dla Abonentów, korzystających z Promocji została określona w Tabeli 1 i Tabeli 2
niniejszego regulaminu.
Promocja wiąże się z przyznaniem Abonentowi ulg w zakresie opłat cyklicznych i opłat jednorazowych. Wszelkie ulgi przyznane
Abonentowi zostaną wskazane w Tabeli 1 i Tabeli 2 w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 3. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania niniejszej Promocji, możliwość zmiany czasu jej obowiązywania określonego w
§1. Szczegółowa informacja dostępna będzie na stronie www.geckonet.pl, pod numerem telefonu 52-511-10-11 oraz w Biurze Obsługi
Klienta w Nowem, ul. Wojska Polskiego 3, 86-170 Nowe.
Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości podpisania Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (z zastosowaniem cen zawartych
w Cenniku ogólnym Dostawcy usług).
Promocja może być łączona z innymi promocjami, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej.

4.

Do warunków Promocji, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji, zastosowanie mają postanowienia zawarte w
Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Geckonet.

