PROMOCJA DLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
REGULAMIN PROMOCJI / WNIOSEK

o zapewnienie możliwości korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych w sieci telekomunikacyjnej DOLSAT Sp. z o.o.
1.

Wnioskodawca .......................................................................seria i nr dowodu osobistego .............................................. PESEL:………………………………

2.

Adres……………………………………………………………………………….. tel.: ……………………………......………………. e-mail: ……………………………………………

3.

Z promocji mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Bełchatowa, którzy nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
a których wnioski na dostarczenie nowych usług objętych promocją wpłyną do Biura Obsługi Klienta w terminie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

4.

W ramach promocji Klient korzysta z podłączenia promocyjnego usług: Internet, Telewizja, Telefonia.

5.

Aktywacja promocyjna w przypadku:
a. domków wyposażonych w sieć multimedialną Spółki DOLSAT wynosi 89,90 zł (upust 560,00 zł) dla umów na 24 miesiące lub 189,90 zł (upust
460,00 zł) dla umów na 12 miesięcy.
b. domków NIE wyposażonych w sieć multimedialną Spółki DOLSAT wynosi 299,90 zł (upust 350,00 zł) dla umów na 24 miesiące lub 399,90 zł
(upust 250,00 zł) dla umów na 12 miesięcy.
c. W przypadku zakupu Pakietu 2 lub 3 usług aktywacja w cenie 1 usługi (upust promocyjny do 1859,80 zł).

6.

W ramach promocji Klient zakupuje usługi z upustami kształtującymi opłaty abonamentowe w okresie lojalnościowym w wysokości zgodnej
z poniższym zestawieniem:
Abonament promocyjny

Usługi Multimedialne:

□ umowa na 12 m-cy

□ umowa

na 24 m-ce

Najchętniej wybierana oferta telewizyjna w Bełchatowie
TV Multikino DVB-T

□

+ 119 cyfrowych kanałów, w tym 51 w jakości HD
+ dodatkowa oferta analogowa
+ oferta dostępna na wszystkich telewizorach w domu
(multiroom w standardzie)
+ codzienny program lokalny TKB HD
+ 16 kanałów radiowych
+ 3 kanały sportowe Premium ELEVEN HD

39,98 zł

36,90 zł

29,98 zł

26,90 zł

TV Kino + MUX2 + MUX8

□

+
+
+
+

□

Dostęp do cyfrowych usług TV HD

□
□
□
□
□

42 kanały, w tym 14 cyfrowych DVB-T, w tym 2 HD
codzienny program lokalny TKB HD
oferta dostępna na wszystkich telewizorach w domu
16 kanałów radiowych

10,00 zł

Opłata obowiązkowa pobierana wraz z opłatą abonamentową za Pakiet TV MULTIKINO DVB-T
oraz TV KINO + MUX 2+ MUX 8

Opcje i bonusy dodatkowe dla usług telewizyjnych
Przy zakupie usług telewizyjnych Dekoder DVB-T

89,90 zł

Drugie gniazdo TV z 20 % zniżką

55,90 zł

(oferta ważna do momentu uruchomienia usługi)

Konfiguracja i montaż Dekodera DVB-T z 20 % zniżką

39,90 zł

(oferta ważna do momentu uruchomienia usługi)

Najtańsza telefonia z możliwością zachowania dotychczasowego numeru
i darmowymi rozmowami w sieci DOLSAT
Tania Telefonia
• możliwość przeniesienia numeru
• rozmowy wewnątrz sieci DOLSAT GRATIS

14,99 zł

Telefonia Darmowe Rozmowy 90

24,99 zł

90 minut na DARMOWE rozmowy lokalne i międzymiastowe na kierunki stacjonarne
do wszystkich operatorów w Polsce

Najpopularniejszy Internet w mieście

□ umowa z okresem

□ umowa z okresem

lojalnościowym na 12 m-cy

lojalnościowym na 24 m-ce

dostęp do 20 Mb/4 Mb/s

64,90 zł

59,90 zł

dostęp do 40 Mb/4 Mb/s

74,90 zł

69,90 zł

dostęp do 60 Mb/5 Mb/s

84,90 zł

79,90 zł

>> SZYBKIE ŁĄCZE STAŁE >> BRAK LIMITÓW DANYCH >> STAŁY ADRES IP

□
□
□
□

Przy wyborze umowy z fakturą papierową opłata abonamentowa wyższa o 5,00 zł/mc

Opcje i bonusy dodatkowe dla usług internetowych

□
□
7.

Przy zakupie usług internetowych

Router WIFI TP LINK Archer C20 AC900

Konfiguracja i montaż Routera WIFI z 20 % zniżką
(oferta ważna do momentu uruchomienia usługi)

119,90 zł
49,90 zł

W przypadku wyboru faktury tradycyjnej (papierowej) opłaty abonamentowe za usługi internetowe wyższe od zaprezentowanych w tabeli o 5,00 zł/mc.
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8.
9.

W miesiącu aktywacji abonament liczony proporcjonalnie na podstawie Protokołu odbioru z uruchomienia usługi.
Jeśli Abonent nie wypowie Umowy lub nie podejmie renegocjacji na nowych warunkach promocji, po okresie lojalnościowym, określonym
w załączniku do umowy, opłata abonamentowa naliczana w cenach standardowych bez upustów promocyjnych.

10. W przypadku pierwszej Umowy z Abonentem zawieranej na maksymalny okres 24 miesięcy, Umowa wygasa z upływem początkowego okresu
obowiązywania, a sygnał usług zostaje wstrzymany chyba, że Abonent podejmie renegocjację na warunkach nowego Regulaminu promocji na
kolejne okresy lojalnościowe przed upływem tego okresu.
11. W przypadku, gdy umowa zawierana jest poza lokalem Operatora, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej
zawarcia składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uznana za niezawartą, a Abonent jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań.
12. Operator zastrzega, iż z Promocji wyłączone są posesje, na których Operator nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, a ponadto nie spełniające
warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług multimedialnych.
13. Przystępując do niniejszej promocji z opcją eFaktura Abonent oświadcza, iż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 .12.2010 (Dz. U. nr 249 poz.
1661) akceptuje przesyłanie w formie elektronicznej, w tym udostępnianie w Panelu Abonenta na www.dolsat.pl, faktur z tytułu usług świadczonych przez
Operatora ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. Abonent również oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Operator, będzie przesyłać wystawione
faktury na wskazany adres e-mail oraz, że zapoznał się z zasadami korzystania z faktury elektronicznej i przyjmuje je do wiadomości i stosowania.
14. W przypadku rezygnacji z eFaktury w okresie promocji, Abonent jest zobowiązany, na pisemne żądanie Operatora, do zapłaty jednorazowej kwoty roszczenia
odszkodowawczego nie przekraczającej wartości dodatkowego upustu przyznanego Abonentowi w ramach promocji z tytułu aktywacji usług oraz oświadcza, że
zapoznał się i akceptuje ofertę cenową dla zamówionej usługi z opcją faktury tradycyjnej. Zmiana opłaty następuje automatycznie z pierwszym dniem kolejnego
okresu rozliczeniowego.
15. Skorzystanie z niniejszej promocji jest jednocześnie zobowiązaniem do korzystania z usług DOLSAT Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów przez okres ujęty
w załączniku do umowy.
16. W przypadku zerwania warunków promocji wynikających z Regulaminu promocji Abonent ma obowiązek zwrotu na rzecz Operatora ulgi przyznanej w ramach
zawartej umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania na podstawie noty obciążeniowej
wystawionej przez Operatora.
17. Akceptacja niniejszych warunków jest niezbędna do zawarcia umów abonenckich na wybrane usługi na zasadach promocyjnych.
18. Wszystkie ceny podane we Wniosku i Regulaminie są cenami brutto.
19. Uruchomienie usługi nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.

Lokalizacja zakończenia sieciowego ........................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczenie: Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora lub upoważnione przez niego podmioty do celów
związanych z wykonywaniem Umowy. Zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz.U.2002 r.
Nr 101 poz. 926 ze zm.), zwany dalej Ustawą, DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23c informuje, iż administratorem
danych podanych w niniejszym wniosku. Dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane w bazie danych spółki dla celów realizacji umowy
abonenckiej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy. Jednocześnie Spółka DOLSAT informuje, iż osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia Umowy o zapewnienie możliwości
korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych. Dane osobowe zawarte we wniosku mogą zostać udostępnione innym podmiotom.

Data: ..................................................................................

.............................................................................................
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

Wnioskodawca oświadcza, że:
1. posiada prawo do dysponowania lokalem w zakresie niezbędnym do wykonania prac instalatorskich, umożliwiające świadczenie w/w usług
i realizację Umowy na korzystanie z Usług Multimedialnych.
2. zapoznał się i akceptuje warunki „Regulaminu Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych”, „Regulaminu Świadczenie Cyfrowych Usług
Interaktywnych TV HD”, „Warunków Właściwego Użytkowania Usług Internetowych” oraz „Cennika Usług Multimedialnych”.

Data: ..................................................................................

.............................................................................................
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

