
REGULAMIN PROMOCJI „INTERNET DLA KAŻDEGO” 
USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBARTOWIE

§ 1
Definicje
Użyte w niniejszym REGULAMINIE określenia oznaczają:
a) OPERATOR –  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Cicha 6, wpisana do KRS pod numerem: 0000132462
b)  PROMOCJA  –  kampania  promocyjna  prowadzona  przez  OPERATORA  pod  hasłem  „INTERNET  DLA  KAŻDEGO”,  na  warunkach  
i w terminach określonych w niniejszym REGULAMINIE.
c) UMOWA  ABONENCKA – Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu.
d ) UCZESTNIK – osoba fizyczna lub prawna przystępująca do PROMOCJI.

§ 2
Czas trwania PROMOCJI
PROMOCJA trwa od dnia 01.04.2012 r. do - odwołania przez Operatora.

§ 3
Warunki UCZESTNICTWA W PROMOCJI  
PROMOCJA przeznaczona jest dla  osób fizycznych lub prawnych pozostających w zasięgu usług świadczonych przez
OPERATORA   i  w  stosunku,  do  których,  istnieje  techniczna  możliwość  świadczenia  usługi  objętej  PROMOCJĄ,  które  ponadto  w  dniu 
przystąpienia do PROMOCJI:
a) nie zalegają względem OPERATORA  z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
b) posiadających  jeden z pakietów Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Lubartowie ,
c) w ramach promocji pod nazwa „INTERNET DLA KAŻDEGO” staną się Abonentami , dowolnie wybranego pakietu Usługi Dostępu do Internetu  
świadczonej przez OPERATORA .

§ 4
Zasady PROMOCJI
PROMOCJA polega na tym, że każdy UCZESTNIK, który podpisze Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu w terminie określonym 
w §2 niniejszego REGULAMINU oraz spełnia warunki udziału w promocji określone w  §3 skorzysta z następującego upustu:  
1. Opłata za aktywację Usługi Dostępu do Internetu zostaje obniżona z kwoty 123,00 zł brutto do kwoty 61,50 zł brutto, przy aktywacji usługi na  
okres 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Ulga wynosi 61,50 zł brutto.
2. Opłata za aktywację Usługi Dostępu do Internetu zostaje obniżona z kwoty 123,00 zł brutto do kwoty 1,23 zł brutto, przy aktywacji usługi na  
okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Ulga wynosi 121,77 zł brutto.

Promocyjną opłatę aktywacyjną należy uiścić w dniu podpisania umowy, objętej promocją.

§ 5
Zobowiązania UCZESTNIKA PROMOCJI
1. Warunkiem przyznania upustu określonego w  §4 niniejszego REGULAMINU, jest spełnienie wymogów udziału w promocji określonych w  §3 
oraz zobowiązanie się UCZESTNIKA PROMOCJI do pozostania Abonentem OPERATORA w zakresie Usługi Dostępu do Internetu przez okres 
6 lub 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od daty aktywowania usługi.
2.  W przypadku rozwiązania  UMOWY ABONENCKIEJ  przez  UCZESTNIKA lub  przez  OPERATORA z winy  UCZESTNIKA lub  odłączenia  
sygnału Telewizji Kablowej na wniosek lub z winy UCZESTNIKA, przed terminem wskazanym w ust.1, UCZESTNIK jest zobowiązany uiścić na  
rzecz  OPERATORA  karę  umowną  w  wysokości  przyznanej  w  ramach  niniejszej  PROMOCJI  ulgi,  w  stosunku  do  opłat  wynikających  z 
aktualnego Cennika, to jest kwoty odpowiadającej opłacie aktywacyjnej.
3. PROMOCJĘ można łączyć z innymi promocjami OPERATORA, o ile nie dotyczy ona innej promocji na opłatę aktywacyjną Usługi Dostępu do  
Internetu .

§ 6
Postanowienia końcowe
1. UCZESTNIK promocji akceptuje postanowienia niniejszego REGULAMINU oraz Regulaminu świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie, obowiązującego od dnia 01.09.2010r.
2. REGULAMIN PROMOCJI jest dostępny w  siedzibie OPERATORA oraz na stronie internetowej Telewizji Kablowej, dostępnej pod adresem 
www.tvk.smlubartow.pl .
3. REGULAMIN PROMOCJI stanowi  integralną część Umowy o świadczeniu Usługi Dostępu do Internetu podpisanej w  ramach PROMOCJI.
4.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  REGULAMINEM  obowiązuje  Regulamin  świadczenia  Usługi  Dostępu  do  Internetu  przez 
Spółdzielnię  Mieszkaniową w Lubartowie,  obowiązujący  od dnia 01.09.2010r,  który  stanowi  integralną  część  Umowy o świadczenie Usługi 
Dostępu do Internetu podpisanej w ramach PROMOCJI. 
5.  Traci  moc  obowiązywania  regulamin  promocji  „Internet  Dla  Każdego”  Usługi  świadczenia  Dostępu  do  Internetu przez  Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Lubartowie z dn. 28.12.2010r.
6. Regulamin PROMOCJI wchodzi w życie z dniem 01.04.2012r.

W  przypadku  sprzeczności  postanowień  niniejszego  REGULAMINU  z  Regulaminem  Świadczeń  Usług  obowiązują  postanowienia 
REGULAMINU PROMOCJI.

........................................................ ...........................................................
podpis ABONENTA podpis za OPERATORA

Protokół Zarządu …........... z dnia …...............................

http://www.smlubartow.pl/

