
Regulamin promocji Internet dla Studenta SIGMAMAX z dnia 1 września 2014 roku. 

1. Organizatorem promocji jest Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. zwana dalej Operatorem. 

2. Promocja dotyczy obniżenia kosztów świadczenia usługi dostępu do Internetu. 

3. Promocja dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych ze sprawną i czynną instalacją telewizji kablowej, 

do której prawo własności przysługuje Operatorowi lub Abonentowi. 

4. Opłata za doprowadzenie sygnału telewizji kablowej od gniazda zainstalowanego w lokalu, 

koniecznego do podłączenia modemu kablowego zostaje obniżona do 1 zł brutto. 

5. W promocji Klient otrzymuje ulgę w opłatach abonamentowych miesięcznych w wysokości 101, 01 

zł brutto. Ulga dotyczy wyłącznie świadczenia usług dostępu do Internetu w ramach pakietu 

SIGMAMAX 15. Sumaryczna opłata abonamentowa za pakiet SIGMAMAX 15 w niniejszej promocji 

wynosi 57,99 zł brutto. 

6. W ramach promocji Operator udziela jednorazowej ulgi w opłacie instalacyjnej w wysokości 121 zł 

brutto dla klientów posiadających własny modem kablowy (standardowy koszt wynosi 122 zł brutto) 

lub 292,80 zł brutto dla klientów otrzymujących w ramach instalacji modem kablowy od Operatora 

(standardowy koszt wynosi 366 zł brutto). 

7. W ramach okresu obowiązywania Umowy nie jest możliwe czasowe zawieszenie usługi. 

8. Pierwsza opłata abonamentowa za usługę dostępu do Internetu w ramach niniejszej promocji 

będzie pobrana od dnia wykonania przyłącza sieciowego i uruchomienia modemu kablowego. 

9. Promocja obowiązuje od dnia 1 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

10. W promocji mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki: 

- nie posiadają zaległości płatniczych wobec Operatora, 

- posiadają status Studenta w rozumieniu ustawy z dnia 27-07-2005 Prawo o szkolnictwie wyższym i 

wraz z przystąpieniem do Promocji oraz podpisaniem niniejszego aneksu okażą swoją ważną 

legitymację studencką przedstawicielowi Operatora, 

- posiadają prawo do lokalu, w którym usługa będzie uruchomiona i przedstawią dokument 

świadczący o pobycie czasowym w danym lokalu, przy czym pobyt czasowy określony w dokumencie 

nie może być krótszy niż 9 miesięcy 

lub Abonenci Telewizji Kablowej Koszalin, którzy opłacają dowolny pakiet telewizji w lokalu, w którym 

zamieszkuje Student w ramach gospodarstwa domowego lub w ramach użyczenia/najmu części 

/całości lokalu. 

11. Umowa zostaje zawarta na czas określony 9 miesięcy. Po upływie tego okresu Umowa staje się 

umową na czas nieokreślony. 

12. Pozostałe warunki promocji określa Umowa, do której niniejszy regulamin jest integralnym 

załącznikiem. 


