
Regulamin usługi “Nagrywarka sieciowa”
ważny od 3 lipca 2019 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)

 1. Promocja trwa w okresie od dnia 03.07.2019 r. do odwołania.
 2. Organizatorem promocji jest firma Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik, zarejestrowana w

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411574, NIP 6423179156

 3. Promocja jest skierowana do osób, które są w zasięgu sieci kablowej Organizatora promocji, nie posiadają zaległości finansowych wobec spółek
grupy Leon (Leon Telekomunikacja Sp. z o.o. Sp. k., Leon Sp. z o.o., Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.) i korzystają z usługi telewizji Leon.

 4. Promocja polega na obniżeniu opłat, aktywacyjnej oraz abonamentowej, przez cały okres umowy wg poniższych tabel:  

 Nagrywarka sieciowa

Opcja abonamentu Czas do nagrywania Okres ważności nagrań Okres umowy Abonament
Nagrywarka 12 12 godzin 3 miesiące

nieokreślony
10 zł     0 zł

Nagrywarka 24 24 godziny bezterminowo 20 zł     10 zł
Nagrywarka 100 100 godzin bezterminowo 30 zł     20 zł

 5. Dostępny czas do nagrywania określa limit czasu nagrań niezależnie
od jakości. Po zapełnieniu dostępnego limitu możliwość nagrywania
zostaje zablokowana do momentu zwolnienia zajętego czasu nagrań
(usunięcia starych nagrań, ręcznego lub automatycznego). 

 6. Okres ważności nagrań oznacza, że po wskazanym czasie nagrania
starsze  zostaną  automatycznie  skasowane,  bez  możliwości
odzyskania. 

 7. Zmiana  z  opcji  niższej  na  wyższą  (np.  z  nagrywarki  12  na  24)
następuje natychmiast po złożeniu takiej dyspozycji  przez klienta.
Powoduje  ona  jednocześnie  naliczenie  opłaty  abonamentowej,
która zostanie doliczona do abonamentu za usługę telewizji. Opłata
zostanie  wyliczona  proporcjonalnie  do  dni  pozostałych  do  końca
miesiąca.

 8. Zmiana  z  opcji  wyższej  na  niższą  (np.  z  nagrywarki  24  na  12)

następuje  z  końcem  danego  okresu  rozliczeniowego.  Opłata  jest
naliczana do końca tego okresu.

 9. W  przypadku  zmiany  z  opcji  wyższej  na  niższą  nagrania,  które
przekraczają  limit  dostępnego  czasu  do  nagrania  z  opcji  niższej
zostaną  automatycznie  skasowane.  Dane  zostaną  usunięte  od
najstarszych.  

 10. W przypadku braku lub zakończenia aktywnej usługi telewizji usługa
Nagrywarki sieciowej zostaje wyłączona z terminem takim samym
jak wyłączenie usługi telewizji.

 11. Korzystanie z usług oferowanych przez spółki Grupy Leon wymaga
posiadania sprzętu zgodnego  z  Minimalnymi  Wymaganiami
Technicznymi dostępnymi na stronie internetowej www.leon.pl

 12. Dostępność  poszczególnych  usług  zależna  jest  od  możliwości
technicznych sieci.
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