Regulamin Promocji “A ty masz światłowód? Telewizja Leon”
ważny od 15 września 2020 r. (ceny w kwotach brutto)
1. Promocja trwa w okresie od dnia 15.09.2020 r. do 30.09.2021 r.
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 oraz 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.).
4. Promocja polega na obniżeniu opłat, aktywacyjnej oraz
abonamentowej, przez cały okres umowy wg poniższych tabel:

Telewizja LEON
Opcja abonamentu
Telewizja Leon PLUS

Telewizja Leon GO

Telewizja Leon START

Okres umowy
36 miesięcy, tylko dla obecnych klientów

Abonament
od 1 do 36 miesiąca 59,90 zł

24 miesiące
12 miesięcy
36 miesięcy, tylko dla obecnych klientów
24 miesiące
12 miesięcy
36 miesięcy, tylko dla obecnych klientów
24 miesiące
12 miesięcy

od 1 do 24 miesiąca
od 1 do 12 miesiąca
od 1 do 36 miesiąca
od 1 do 24 miesiąca
od 1 do 12 miesiąca
od 1 do 36 miesiąca
od 1 do 24 miesiąca
od 1 do 12 miesiąca

5. Koszty aktywacji:
Aktywacja dla telewizji
Dla umów 24 i 36 miesięcy - bloki
Dla umów 12 miesięcy - bloki
Dla umów 36, 24 i 12 miesięcy - domy

Opłata

Wartość ulg

0 zł
99 zł
199 zł

200 zł
101 zł
1 zł

6. W ramach promocji klient otrzymuje za darmo:
6.1. w pakiecie START i GO na jeden miesiąc pakiet PLUS oraz
pakiety dodatkowe Discovery i Mega,
6.2. w pakiecie PLUS na okres umowy terminowej pakiety
dodatkowe Discovery i Mega.
7. Promocja dla obecnych klientów operatora polega na przyznaniu
dodatkowych korzyści w stosunku do oferty w tabelach powyżej.:
Pakiety STANDARDOWE

□ Discovery
□ Mega

Wartość przyznanych ulg
2 883,20 zł

59,90 zł
59,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
49,90 zł
29,90 zł
29,90 zł
29,90 zł

2 162,40 zł
1 081,20 zł
2 883,20 zł
2 162,40 zł
1 081,20 zł
3 203,20 zł
2 402,40 zł
1 201,20 zł

7.1. obniżenie opłaty aktywacyjnej do 0 zł dla umów na 12, 24 i 36
miesięcy (w przypadku przejścia z usługi radiowej na kablową
obniżka dotyczy tylko umów na 24 i 36 miesięcy) ,
7.2. przyznanie rabatu w wysokości 100% opłaty abonamentowej
na jeden pełny okres rozliczeniowy dla umów na 24 miesiące
(nie dotyczy przejścia z usługi radiowej na kablową),
7.3. przyznanie rabatu w wysokości 100% opłaty abonamentowej
na dwa pełne okresy rozliczeniowe dla umów na 36 miesięcy
(nie dotyczy przejścia z usługi radiowej na kablową).
8. Promocja obejmuje również obniżenie opłat na opcjonalne pakiety
dodatkowe wg poniższych tabel.
Zaznaczyć wybrany pakiet i okres umowy w miejscu □ .

Dostępny w pakiecie
Podstawowym

Okres umowy

Abonament

TV Leon GO, TV Leon PLUS

nieokreślony

za każdy miesiąc

4,90 zł

5 zł za każdy miesiąc

TV Leon GO, TV Leon PLUS

nieokreślony

za każdy miesiąc

4,90 zł

5 zł za każdy miesiąc

□ nieokreślony

za każdy miesiąc

63 zł

17 zł za każdy miesiąc

□ 12 miesięcy

od 1 do 12 miesiąca

44 zł

432 zł

□ nieokreślony

za każdy miesiąc

69 zł

21 zł za każdy miesiąc

□ Canal+ Select

TV Leon PLUS

□ Canal+ Prestige

TV Leon PLUS

□ 12 miesięcy
9. Do Telewizji Leon START nie ma możliwości dokupienia pakietów
dodatkowych.
10. Do Telewizji Leon PLUS jest możliwość dokupienia pakietów 15.
Premium Canal+ określonych w osobnym regulaminie.
11. Zawartość programowa Pakietów określona jest w Załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu.
12. Tabele zawierają kwoty abonamentu pomniejszone o 5 zł rabatu 16.
z tytułu dostarczania faktury za usługi za pośrednictwem e-maila.
Jeśli klient nie wyraża zgody na przesyłkę e-faktury, nie otrzymuje 17.
rabatu – abonament wzrasta o 5 zł. Dotyczy klientów firmowych
i instytucjonalnych.
18.
13. Korzystanie z usług oferowanych przez spółki Grupy Leon wymaga
posiadania sprzętu zgodnego z Minimalnymi Wymaganiami
Technicznymi dostępnymi na stronie internetowej www.leon.pl
14. Po okresie obowiązywania umowy na czas określony, opłaty

Wartość przyznanych ulg

od 1 do 12 miesiąca
49 zł
492 zł
abonamentowe za Pakiet Podstawowy Usługi Telewizji w ramach
niniejszej promocji nie ulegają zmianie.
Po okresie obowiązywania umowy na czas określony, nastąpi
wyłączenie kanałów pakietu dodatkowego chyba, że klient wyrazi
chęć korzystania z tych kanałów za opłatą zgodną z Cennikiem
Usług Telekomunikacyjnych.
Jeśli w trakcie trwania umowy, klient dobierze usługę internetu,
cena abonamentu Telewizji Leon zostanie obniżona o 10 zł.
Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości
technicznych sieci.
W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas
określony, przez Abonenta lub przez Organizatora promocji, z winy
Abonenta, przed upływem okresu jej obowiązywania, Abonent
zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi promocji udzielonych
ulg, jednak nie więcej niż 500,00 zł brutto. Opłata ta będzie malała
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miesięcznie o kwotę wynikającą z podzielenia wyżej określonej
opłaty przez ilość miesięcy, na które została zawarta umowa. Jeśli
łączna kwota przyznanych ulg jest niższa niż 500,00 zł, wówczas
podstawę naliczenia zwrotu ulg stanowi kwota niższa.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji

Przykład: Dla usługi Telewizja LEON w opcji abonamentu „Telewizja LEON GO” przy
umowie na 24 miesiące wysokość przyznanych ulg wynosi 2162,40zł, przy czym
Organizator jako podstawę naliczania ulg przyjmuje kwotę 500,00 zł brutto.
Dodatkowo kwota ta maleje miesięcznie o 20,83 zł, czyli o 24-tą jej część. Opłata za
zerwanie umowy po 8 miesiącach od daty podpisania umowy wyniesie 333,36 zł, po 15
miesiącach od daty podpisania umowy wyniesie 187,55 zł itd.
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