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Regulamin Promocji  

„Przyłączenie za 1 zł”  

Edycja 1.  

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

 

1. Niniejszy Regulamin Promocji (dalej Promocja) określa zasady i warunki przyłączenia Usług/i w Sieci Operatora na 

warunkach promocyjnych w JIM-SAT Sp. z o.o.  

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszej Promocji wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi 

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

3. Promocja skierowana jest do osób, które:  

a) nie korzystały z Usług Operatora w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do Promocji, na podstawie 

Umowy zawartej osobiście lub przez jakąkolwiek osobę pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym 

w Lokalu, którego dotyczy Promocja,  

b) mając zawartą z Operatorem dowolną Umowę nie rozwiązały jej przed zakończeniem okresu promocyjnego lub przed 

upływem terminu trwania Umowy zawartej na czas oznaczony; dotyczy to także osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o zawarcie Umowy w ramach Promocji;  

c) Operator nie wypowiedział jakiejkolwiek Umowy z osobą ubiegającą się o zawarcie Umowy w ramach Promocji 

lub jakąkolwiek osobą pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym z przyczyn leżących po stronie tych 

osób;  

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 niniejszej Promocji.  

5. Operator ma prawo odmówić zawarcia Promocji kiedy w Lokalu Abonenta jest brak możliwości technicznych 

uruchomienia Usług.  

6. Aby skorzystać z Promocji konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie Usług/i: telewizji kablowej 

i/lub internetowych i/lub telefonii stacjonarnej.  

7. W ramach niniejszej Promocji Operator udziela ulgi w Opłacie jednorazowej – instalacyjnej za przyłączenie do Sieci 

Operatora w wysokości wskazanej w Tabeli poniżej. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.  

  Opłata zgodna z Cennikiem  Promocyjna Opłata 

instalacyjna za 

przyłączenie  

Wysokość ulgi 

udzielonej w ramach 

Promocji  

Opłata jednorazowa instalacyjna 

za przyłączenie do Sieci 

Operatora dla  

jednego Lokalu w budynku 

wielorodzinnym.  

99,00 zł  1,00 zł  98,00 zł  

Opłata jednorazowa instalacyjna 

za przyłączenie do Sieci 

Operatora dla budynku 

jednorodzinnego.  

450,00 zł  1,00 zł  449,00 zł  

8. Niniejsza Promocja ważna jest w okresie od dnia 13.01.2022  do odwołania.  

9. Niniejszą Promocję można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.  


