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REGULAMIN PROMOCJI „HBO Dodatek"

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Postanowienia  zawarte w niniejszym regulaminie  określają warunki  i  zasady korzystania  Abonentów z  
Promocji „HBO Dodatek"

2. Organizatorem  promocji  jest  „Korbank  Media  Cyfrowe  sp.  z  o.o”  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  przy  ul.  
Nabycińskiej  19,  53-677 Wrocław,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego  przez  VI  Wydział  Gospodarczy  Sądu  Rejonowego  dla  Wrocławia  Fabrycznej  Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP 894-26-41-602, REGON 932239691.

3. Promocja trwa od 9 grudnia 2011 r. do odwołania. 
4. Operator  zastrzega  sobie  prawo  do  wcześniejszego  zakończenia  okresu  Promocji,  po  uprzednim 

poinformowaniu  Uczestników Promocji  jeżeli  nie  będzie  miał  możliwości  świadczenia  Usług  lub  Usług  
Dodatkowych objętych Promocją lub gdy liczba Uczestników przekroczy możliwości Operatora. 

5. Promocja  nie  dotyczy  osób,  które  mają  opóźnienie  w  zapłacie  z  tytułu   świadczonych  usług  przez 
Operatora i najpóźniej do dnia zawarcia kolejnej Umowy Abonenckiej lub Aneksu do Umowy Abonenckiej, 
w tym dotyczącej niniejszej Promocji nie uiszczą należnej kwoty 

6. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie łączą się z innymi rabatami lub/i promocjami  
dotyczącymi Usług internetowych oferowanych przez Operatora w ramach odrębnych promocji. 

7. Informacje  na  temat  wysokości  opłat  za  usługi  dodatkowe  oraz  sprzęt  przekazany  przez  Operatora  
znajdują się w Cenniku Podstawowym dostępnym w na stronie internetowej www.k.pl

8. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, która: 
1) jest  konsumentem  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  –  Prawo  telekomunikacyjne  i  jednocześnie 

Abonentem lub zawierająca  Umowę Abonencką  z  Operatorem w chwili  obowiązywania  niniejszej  
Promocji ,

2) ma zawartą z Operatorem umowę na świadczenie usług telewizyjnych,
9. Blokada dostępu do usługi w związku z zaleganiem z płatnościami uniemożliwia mozliwość uruchomienia 

usługi HBO Dodatek w ramach Promocji.

§ 2
Definicje

Użyte w dalszej części terminy oznaczają:
1) lokal  -  nieruchomość lub jej  część (budynek lub lokal  mieszkalny),  w której  Zamawiający zamierza 

korzystać z Usługi lub w której zgodnie z Umową jest zlokalizowane Zakończenie Sieci.
2) Operator  –  Korbank  Media  Cyfrowe  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  wpisana  do  rejestru 

przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000263862, NIP 897-17-21-120uprawniona do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  telekomunikacyjnych, 
prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3) Usługa  -  Usługa  telekomunikacyjna  realizowana  przez  Operatora  na  rzecz  Abonenta  lub  usługa 
dodatkowa związana z tą usługą.

4) Umowa Promocyjna – Umowa o świadczenie Usługi dostępu do sieci, zawarta na piśmie pomiędzy 
Operatorem i Abonentem, zawarta na warunkach niniejszej Promocji.

§3
Zasady promocji 

1. W ramach Promocji Abonent otrzymuje mozliwość zwiększenia ilości kanałów w Pakiecie, który posiada o 
kanał HBO w promocyjnej cenie 19,80 zł brutto.

2. Kanały HBO tj. HBO, HBO 2, HBO Comedy są wyświetlane w jakości SD, w przypadku chęci zwiększenia 
jakości wyświetlania kanału do jakości HD Abonent ponosi opłatę 25,60 zł.

3. Kwota, o której mowa w ust.1 zwiększa opłatę abonementową, którą Abonent ponosi w ramach umowy o 
swiadczenie usług telewizyjnych. 

4. W celu  uruchomienia  usługi  HBO  Dodatek  musi  zawrzeć  aneks  do  posiadanej  przez  siebie  umowy  o 
swiadczenie usług telewizyjnych. 
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5. Okres obowiązywania usługi HBO Dodatek to 12 miesięcy. 

§ 4 
Rezygnacja

1. Rezygnacja z promocji musi zostać złożona w formie pisemnej oraz przekazana Operatorowi,w taki sposób 
aby  mógł  się  z  nią  zapoznać,  tzn  faxem,  pocztą  lub  osobiście.  Rezygnacja  zawsze  skutkuje  na  koniec 
następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono rezygnację. 

2. Abonentowi,  który  nie  wypowie  lub  nie  aneksuje  Umowy  Abonenckiej  w  Promocji  na  miesiąc  przed 
końcem  obowiązywania  określonym  w  Umowie  Abonenckiej,  Umowa  zostanie  przedłużona  na  czas  
nieokreślony, na tych samych warunkach.

3. W przypadku zerwania Umowy o świadczenie usług opartej na niniejszym Regulaminie promocji  przed 
upływem okresu jej obowiązywania wskazanym w umowie, Operator uprawniony będzie do żądania od 
Abonenta kary umownej w wysokości 800 zł . 

 § 5 
Postanowienia końcowe 

1. Określenia  użyte  w  niniejszym  Regulaminie,  które  mają  swoje  definicje  w  Umowie  Abonenckiej  lub 
Regulaminie Świadczenia Usług, w niniejszym Regulaminie promocji, w tym w szczególności oznaczone 
dużymi  literami, mają takie znaczenie, jakie nadano im w tych wymienionych powyżej dokumentach. 

2. Abonent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu zawierając odpowiednio: Umową Abonencką w 
Promocji lub Aneks do Umowy Abonenckiej. Każdy Abonent otrzymuje kopię Regulaminu Promocji. 

3. Każdy  Abonent  otrzymuje  kopię  Regulaminu  Promocji.  Regulamin  Promocji  dostępny  jest  również  do 
wglądu w siedzibie Operatora oraz na stronie www.k.pl

4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji przed upływem terminu jej obowiązywania, bez  
podania przyczyny.


