
Regulamin Promocji “Telewizja Leon Multiroom TVIP”
ważny od 1 września 2021 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)

 1. Promocja trwa w okresie od dnia 1.09.2021 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 oraz nie posiadają zaległości finansowych wobec
spółek grupy Leon.

 4. Spółki grupy Leon to: Leon Sp. z o.o., Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.
 5. Promocja polega na obniżeniu opłaty aktywacyjnej oraz opłaty abonamentowej przez cały okres trwania umowy wg poniższych tabel:  

 Telewizja LEON

Opcja abonamentu Okres umowy Abonament Wartość przyznanych ulg

Telewizja LEON Multiroom TVIP nieokreślony za jeden dodatkowy dekoder TVIP 14,90 zł 65,10 zł miesięcznie

 6. Koszty aktywacji:

Rodzaj aktywacji Opłata Wartość przyznanych ulg

Aktywacja dekodera HD 0,00 zł 200,00 zł

 7. Opcja  abonamentu  „Telewizja  LEON Multiroom TVIP” na warunkach określonych w niniejszej  promocji  jest  dostępna  tylko dla  Abonenta
posiadającego aktywną umowę główną na Usługę Telewizji świadczoną przez Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k.

 8. Organizator w ramach niniejszej promocji użycza Abonentowi na czas umowy dodatkowy Dekoder umożliwiający dostęp do Usługi Telewizji.
Abonent może zrezygnować z dodatkowego Dekodera na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie oraz Umowie.

 9. Abonent  w  ramach  jednej  umowy  głównej  na  Usługę  Telewizji  może  otrzymać  maksymalnie  dwa  dodatkowe  Dekodery  na  warunkach
określonych w niniejszej promocji.

 10. Ilość użyczonych Abonentowi dodatkowych Dekoderów w ramach niniejszej promocji określona jest w Protokole instalacyjnym. 
 11. Abonent w ramach niniejszej promocji zobowiązany jest do korzystania z Usługi Telewizji na dodatkowych Dekoderach, wyłącznie w obrębie

Lokalu wymienionego w umowie jako miejsce świadczenia usługi.
 12. Dostępność poszczególnych usług zależna jest od możliwości technicznych sieci.
 13. Dodatkowy Dekoder przekazywany Abonentowi jest własnością  firmy Leon Telekom Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  i  stanowi  Sprzęt  Powierzony w myśl

Regulaminu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych.  Tym  samym  Abonent  zobowiązany  jest  do  użytkowania  dekodera  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  i  wszelkie  uszkodzenia  Powierzonego  Sprzętu  wynikłe  z  działania  bądź  zaniechania  Abonenta  lub  będące  skutkiem
nieprawidłowego z niego korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta.

 14. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy na Usługę Telewizji, umowa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zostaje
rozwiązana  z  dniem,  z  którym  zostaje  rozwiązana  główna  usługa.  Abonent  zobowiązany  jest  do  zwrotu  udostępnionego  mu  Sprzętu
Powierzonego, tj. Dekoderów, w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Jeśli zwrot Sprzętu Powierzonego nie nastąpi zgodnie
z powyższym zapisem, Abonent zobowiązany jest do zapłaty jego równowartości określonej w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych.
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