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Regulamin Promocji   

„Dla seniora” 

Edycja 2.  

stosowany przez JIM-SAT Sp. z o.o., dalej jako: Operator. 

 

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady i warunki uzyskania upustu w Opłacie abonamentowej za Pakiet Telewizji 

Kablowej E i NET 10 na warunkach promocyjnych w JIM-SAT Sp. z o.o.  

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami 

zawartymi w Regulaminie świadczenia usług przez JIM-SAT Sp. z o.o. 

3. Regulamin Promocji skierowany jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy nie pozostają 

w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora. Osoby chcące skorzystać z Promocji muszą posiadać 

udokumentowany status emeryta lub rencisty i przedstawić go podczas podpisywania umowy. 

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług przez JIM-SAT Sp. z o.o. oraz Cennika, 

z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji.  

5. Aby skorzystać z Regulaminu Promocji konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na Pakiet Telewizji Kablowej E i NET 10:  

a) w przypadku Abonentów, którzy nie mają zawartej umowy na Pakiet Telewizji Kablowej E i/lub NET 10 i aktywują dostęp 

w trakcie trwania miesiąca  

- na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym miesiąca cząstkowego i następujących po nim 23 miesięcy 

kalendarzowych. Pod pojęciem miesiąca cząstkowego rozumie się miesiąc, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp 

do Pakietu Telewizji Kablowej E i NET 10. W czasie trwania okresu cząstkowego Operator udziela Abonentowi upustu                          

w wysokości równej cząstkowemu abonamentowi za ten okres. Kwota abonamentu w okresie cząstkowym wyniesie 0 zł;  

b) w przypadku Abonentów, którzy nie mają zawartej umowy na Pakiet Telewizji Kablowej E i/lub NET 10 i aktywują dostęp 

od pierwszego dnia miesiąca  

- na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym 24 miesięcy kalendarzowych. Okres promocyjny liczony jest od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano aktywacji pakietu;  

c) w przypadku Abonentów, którzy mają już zawartą umowę na Pakiet Telewizji Kablowej E i/lub NET 10  

- na czas nieoznaczony z okresem promocyjnym 24 miesięcy kalendarzowych. Okres promocyjny liczony jest od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym Abonent zawarł umowę na Pakiet Telewizji Kablowej E i NET 

10 na warunkach promocyjnych 

6. W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator zobowiązuje się udzielić upustu w Opłacie abonamentowej podczas 

okresu promocyjnego maksymalnie do wysokości określonej w Tabeli nr 1. W przypadku Abonentów, którzy nie mieli 

zawartej umowy na Pakiet Telewizji Kablowej E i/lub NET 10 przed skorzystaniem z niniejszego Regulaminu 

Promocji i aktywowali dostęp w trakcie trwania miesiąca, na ostateczną wysokość upustu wpływ ma ilość dni w których 

jest świadczony Pakiet Telewizji Kablowej E i NET 10 w miesiącu cząstkowym. 

  

Taryfa Opłata abonamentowa podczas okresu 

promocyjnego 

Maksymalna wysokość upustu udzielonego 

w ramach Regulaminu Promocji 

Pakiet Telewizji kablowej E 46,00 zł 
288,00 zł 

NET 10 29,00 zł 

Tabela nr 1.  

  

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem okresu promocyjnego, przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn 

leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta zwrotu udzielonego upustu, 

pomniejszonego o jego proporcjonalną wartość od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  

8. Po upływie okresu promocyjnego Usługi świadczone będą na dotychczasowych warunkach, z tym zastrzeżeniem, że 

Operator nie będzie udzielał Abonentowi upustu w Opłacie abonamentowej, wskazanej w Tabeli nr 1. Opłaty 

abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem Operatora dla Umów zawieranych na czas 

nieokreślony bez okresu promocyjnego i dotyczących wybranych przez Abonenta Pakietów. Po upływie okresu 

promocyjnego Abonent uprawniony jest do rozwiązania Umowy na warunkach wskazanych w Umowie, bez obowiązku 

zwrotu udzielonego upustu 

9. Niniejszy Regulamin Promocji ważny jest w okresie od dnia 13.01.2022 do 31.12.2022.  
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10. Niniejszego Regulaminu Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.  


