
Cennik i regulamin promocji „Cyfrowa Oferta Premium HBO HD 2013/012” 
lokalizacje objęte zasięgiem promocji:  
Mogilno, Inowrocław, Barcin, Gniezno, Trzemeszno, Miaty, Kruchowo, Niewolno, Szubin, Piechcin, Rudki, Janikowo, Zieleń, 
Brzozówiec, Lubiń, Pakość, Kościelec, Nekielka, Powiadacze, Ławki, Palędzie Dolne, Palędzie Kościelne, Padniewo, Padniewko, 
Cielimowo, Nekla, Szczytniki Duchowne, Osiniec, Rybitwy, Strzelno, Kamieniec, Dąbrowa, Sucharzewo, Parlin 

okres obowiązywania promocji 
 

od 19.02.2013  do 30.06.2014 
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Regulamin i Cennik Promocji „Cyfrowa Oferta Premium HBO HD 2013/012” 

 

Abonament miesięczny  
 

Pakiet Premium HBO 

Cena dla umowy w promocji 

na 12 miesiące Cena dla umowy na 
czas nieokreślony 

Kanały 

od 1. do 2.* od 3. do 12. 

HBO HD 0 zł 19,90 zł 50 zł 
HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD 

Kanały SD dostępne w pakiecie HD 

* od pierwszego Okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło podłączenie (nawet jeśli nie stanowi pełnego miesiąca kalendarzowego) do końca drugiego kolejnego, pełnego Okresu rozliczeniowego;  
 

Pakiet dodatkowy 
do pakietu HBO HD 

Cena Kanały 

 

CINEMAX HD 

 

+ 6zł 

do Pakietu HBO HD 

Cinemax HD, Cinemax 2 HD 

Kanały SD dostępne w pakiecie HD 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin i Cennik Promocji „Cyfrowa Oferta Premium HBO HD 2013/012”, określa ofertę promocyjną  świadczenia i udostępniania Cyfrowego Pakietu HBO HD oraz Pakietu Cinemax HD (o ile abonent 
wybierze ten pakiet dodatkowy). W sprawach nieuregulowanych oraz w zakresie znaczenia określonych pojęć, do niniejszego Regulaminu i Cennika Promocji stosuje się Regulamin świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, a także Cenniki dla poszczególnych usług telekomunikacyjnych i usług dodatkowych. 
 
 
1. Organizatorem promocji „Cyfrowa Oferta Premium HBO HD 2013/012”, zwanej dalej Promocją jest 

SERVCOM Sp. z o.o. 
 

2. Promocja polega na udostępnieniu Cyfrowego Pakietu HBO HD oraz Pakietu Cinemax HD (o ile 
abonent wybierze ten pakiet dodatkowy) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 
przyznających Abonentowi ulgi. 

 
3. Promocja trwa od 19 lutego 2013r. do 30 czerwca 2014r. 

 
4. Niniejsza Promocja skierowana jest do następujących podmiotów, które już posiadają 

zlokalizowane, bądź dopiero zamierzają zlokalizować Gniazdo Abonenckie na terenie:  Mogilno, 
Inowrocław, Barcin, Gniezno, Trzemeszno, Miaty, Kruchowo, Niewolno, Szubin, Piechcin, Rudki, 
Janikowo, Zieleń, Brzozówiec, Lubiń, Pakość, Kościelec, Nekielka, Powiadacze, Ławki, Palędzie 
Dolne, Palędzie Kościelne, Padniewo, Padniewko, Cielimowo, Nekla, Szczytniki Duchowne, 
Osiniec, Rybitwy, Strzelno, Kamieniec, Dąbrowa, Sucharzewo, Parlin: 

a) dotychczasowych Abonentów związanych z Servcom Sp. z o.o. Umowami zawartymi 
na czas nieokreślony. 

b) dotychczasowych Abonentów, którzy są związani z SERVCOM Sp. z o.o. Umowami 
zawartymi na czas określony, ale dotyczącymi innych Usług lub Usługi innej niż 
Usługa Telewizji Cyfrowej; 

c) innych, nie będących Abonentami SERVCOM Sp. z o.o. osób fizycznych 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

 
5. Z Promocji mogą skorzystać podmioty spełniające warunki określone w pkt 4 jeśli podpiszą z 

SERVCOM Sp. z o.o. Umowę (zwaną dalej Umową promocyjną) na podstawowy Pakiet Telewizji 
Cyfrowej (BASIC+ HD lub Start HD) w okresie od 19 lutego 2013r. do 30 czerwca 2014r. 
świadczonego zgodnie z odrębnym regulaminem promocji oraz na świadczenie Cyfrowego Pakietu 
HBO HD na zasadach określonych niniejszym regulaminem na czas określony 12 miesięcy. Przez 
okres obowiązywania Umowy na Cyfrowy Pakiet HBO HD Abonent musi być związany z 
SERVCOM Sp. z o.o. Umową  na podstawowy Pakiet Telewizji Cyfrowej (BASIC+ HD lub Start HD). 
 

6. Podmioty określone w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, korzystają z Promocji, jeśli istnieją 
Warunki techniczne i możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez Zamawiającego opcji, w 
lokalizacji wskazanej w zamówieniu lub Umowie, a także gdy podmioty te spełniają łącznie 
wszystkie poniższe warunki:  
1) złożyły wniosek o zawarcie stosownej Umowy na warunkach promocyjnych oraz zawarły 

Umowę w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego Regulaminu i Cennika Promocji, 
2) nie pozostają w zwłoce z należnościami pieniężnymi na rzecz SERVCOM Sp. z o.o., 
3) nie spełniają innych przesłanek określonych Regulaminem świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, lub przepisami obowiązującego prawa, zgodnie z którymi, SERVCOM 
Sp. z o.o. może odmówić zawarcia Umowy, a także: 

4) zawarły z Servcom Sp. z o.o. Umowy promocyjne, o których mowa w pkt 5. 
 
7. Servcom Sp. z o.o. na mocy niniejszej Promocji udziela Abonentowi ulgi w postaci obniżenia 

miesięcznych opłat abonamentowych za Cyfrowy Pakiet HBO HD, w stosunku do odpowiednich 
cen określonych dla Umów nie objętych Promocją, bądź umów zawartych na czas nieokreślony. 
Opłaty abonamentowe zostały określone w Cenniku niniejszego Regulaminu, Cenniku Promocji 
oraz cenniku usług dodatkowych. 

 
 
 
 

 
 
8. Pozostałe warunki korzystania z Promocji: 

a) Umowa promocyjna zawierana jest na 12 miesięcy i przez cały ten okres obejmuje Cyfrowy 
Pakiet HBO HD; 

b) Abonent ma prawo zrezygnować Cyfrowego Pakietu HBO HD w terminie do końca miesiąca 
następnego po miesiącu, w którym nastąpiło podłączenie, bądź po upływie okresu 12-
miesięcznego, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego, bez negatywnych konsekwencji i odszkodowania; jeśli Abonent 
skorzysta z określonej niniejszym punktem możliwości rezygnacji z Cyfrowego Pakietu HBO 
HD, wówczas nie będzie mógł zawrzeć Umowy promocyjnej na warunkach niniejszej 
Promocji, przez okres od dnia rezygnacji do dnia, w którym upłynąłby okres obowiązywania 
umowy na pakiet podstawowy Telewizji Cyfrowej; 

c) Cennik niniejszego regulaminu (patrz Tabela „Abonament miesięczny”) określa promocyjną 
stawkę miesięcznej opłaty abonamentowej za pierwsze 2 miesiące (to jest miesiąc 
kalendarzowy, w którym rozpoczęto świadczenie usługi - nawet, jeśli stanowi on niepełny 
Okres rozliczeniowy - plus kolejny 1 pełny Okres rozliczeniowy równy 1 miesiącowi 
kalendarzowemu), za kolejne 10 Okresów rozliczeniowych dla Pakietu Premium HBO HD ; 

d) w przypadku, gdy Abonent wybrał Cyfrowy Pakiet HBO HD na okres dłuższy niż czas 
obowiązywania podstawowego Cyfrowego Pakietu, wówczas Umowa promocyjna na 
Cyfrowy Pakiet podstawowy wydłuża się automatycznie do ostatniego dnia okresu 
obowiązywania pakietu o najdłuższym okresie obowiązywania. 

e) na każdym etapie obowiązywania lub przy zawarciu Umowy do Pakietu HBO HD Abonent 
może dołączyć Pakiet CINEMAX HD, przy czym czas korzystania z Pakietu CINEMAX HD 
nie jest określony; wypowiedzenie Pakietu CINEMAX HD może nastąpić w każdym czasie 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Miesięczna opłata abonamentowa za 
pakiet wynosi 6zł/mc. 

 
9. Umowa promocyjna ulega automatycznej zmianie na Umowę zawartą na czas nieokreślony, jeżeli 

Abonent na 30 dni przed końcem trwania Umowy promocyjnej, nie wyrazi przeciwnego 
oświadczenia woli. Do tak zmienionej Umowy na czas nieokreślony stosuje się aktualne warunki, 
po doręczeniu Abonentowi aktualnego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, a jeśli 
nie zostały mu doręczone, wówczas stosuje się określone w niniejszym Regulaminie i Cenniku 
Promocji warunki cenowe dla Umów nie objętych promocją. 
 

10. Jeżeli Abonent, który skorzystał z Promocji, rozwiąże promocyjną Umowę na świadczenie 
Cyfrowego Pakietu HBO HD bądź spowoduje jej rozwiązanie przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta, wówczas obowiązany jest on zapłacić na rzecz SERVCOM Sp. z o.o. odszkodowanie, 
zwane opłatą wyrównującą w wysokości wartości sumy przyznanych abonentowi ulg, 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 
rozwiązania.  

 
11. Ulga wynikająca z warunków Promocji, jest przyznawana Abonentowi w dniu zawarcia z nim 

Umowy promocyjnej na czas określony, o której mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu. 
 

12. Kwotę przyznanej ulgi stanowi suma następującej wartości: 
            iloczyn ilości miesięcy odpowiadającej czasowi, na jaki Umowa promocyjna została zawarta oraz 

kwoty równej różnicy pomiędzy opłatami abonamentowymi dla Umów nie objętych Promocją, bądź 
dla umów zawartych na czas nieokreślony, a odpowiednimi opłatami abonamentowymi, 
obowiązującymi dla Umowy promocyjnej zawartej przez Abonenta na czas oznaczony,  
określonymi w Cenniku „Cyfrowa Oferta Premium HBO HD 2013/012”  (patrz: Tabela: Abonament 
miesięczny). 

 
13. SERVCOM Sp. z o.o. może wydłużyć okres trwania Promocji.

 


