Warunki Promocji 'Instalacja dla Ciebie (2019-1)'
stanowiące część Umowy Abonenckiej
I. W promocji otrzymujesz
Instalacja w promocyjnej cenie 1 zł

II. Twoje opłaty abonamentowe
1. Instalacja w promocyjnej cenie 1 zł, w przypadku instalacji usługi/usług zamówionych w oparciu o Umowę
Abonencką z Okresem Zobowiązania, zawartą w formie elektronicznej na www.upc.pl.
2. W przypadku rozbieżności między opłatą instalacyjną określoną zgodnie z pkt. 1 powyżej, a opłatą określoną w
regulaminie promocji dot. danej usługi lub usług, stosuje się opłatę określoną stosownie do niniejszego
Regulaminu

III. Dla kogo
1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych („Uczestnicy Promocji”), które łącznie
spełniają następujące warunki:
a. w okresie 1 (słownie: jednego) miesiąca przed Przystąpieniem do Promocji nie były Abonentami Organizatora
Promocji w zakresie jakiejkolwiek z Usług,
b. nie zalegają względem Organizatora Promocji (z uwzględnieniem jej poprzedników prawnych) z płatnościami z
jakiegokolwiek tytułu,
c. przystępują do Promocji w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.
2. Usługi objęte niniejszą Promocją mogą być świadczone wyłącznie w lokalach, w których w okresie 30 (słownie:
trzydziestu) dni przed Przystąpieniem Uczestnika do Promocji nie było świadczonej Usługi Internetowej lub
Telewizyjnej Organizatora Promocji.

IV. Kiedy możesz przystąpić do promocji
1. Promocja obowiązuje od dnia 2020-09-01 do 2020-12-31 lub do odwołania.
2. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji na tych obszarach, na których
Organizator Promocji świadczy Usługi objęte niniejszą Promocją.
3. Promocja ograniczona czasowo i terytorialnie i w dedykowanych kanałach sprzedaży.

V. Definicje
Organizator Promocji

Spółka UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, Regon: 016308978, kapitał zakładowy 709
959 500 zł. Z dniem 1 października 2019 adres siedziby Spółki to: al. „Solidarności” 171 w Warszawie.

Promocja

Kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem 'Instalacja dla Ciebie (2019-1)', na
warunkach i w terminach określonych w Regulaminie Promocji obejmująca sprzedaż Usług będących
przedmiotem promocji.

Przystąpienie do
Promocji

Data zawarcia w czasie obowiązywania Promocji - przez Uczestnika Promocji - Umowy Abonenckiej.

VI. Postanowienia końcowe
1. Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie
Świadczenia Usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
2. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 01.09.2020

