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Organizatorem promocji „MM/P300/10/2017”jest Petrotel Sp. z o.o.
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Klientów z promocji „MM/P300/10/2017” zwanej dalej Promocją. Petrotel Sp. z o.o. świadczy usługi objęte
Promocją na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Użyte w dalszej części terminy określają:
Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (art.2 ust. 18 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
Cennik – wykaz usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania;
Czas trwania promocji – od 30.08.2018r. do 31.12.2019r.
GigaNagrywarka – usługa telewizji kablowej polegająca na umożliwieniu nagrywania i odtwarzania przez Abonentów, będącymi osobami fizycznymi, na własny użytek
osobisty, wskazanych przez nich treści telewizyjnych poprzez uaktywnienie funkcji urządzenia Netia Player.
Kara Umowna/ Opłata Wyrównawcza – kwota nie przekraczająca wartości ulgi przyznanej Klientowi w związku z zawarciem Umowy pomniejszona o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania;
Multiroom – Usługa Telewizyjna świadczona na drugim Urządzeniu Netia Player na tym samym łączu;
Netia Player – dekoder TV będący własnością Operatora, udostępniony Klientowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w celu korzystania z Usługi
Telewizji Osobistej. Netia Player umożliwia dostęp do dodatkowych usług oraz aplikacji świadczonych przez podmioty trzecie oraz odbiór ogólnodostępnej naziemnej
telewizji cyfrowej w technologii DVB-T. Odbiór naziemnej telewizji wymaga zestawu antenowego, niebędącego częścią Urządzenia Netia Player;
Netia Spot – router bezprzewodowy będący własnością Operatora, udostępniony Klientowi w ramach Umowy w celu korzystania z Usługi Internetowej;
Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług, rozpoczynający się i
kończący w dniach wskazanych przez Operatora na rachunku;
Opcje Telewizyjne - usługa dodatkowa do usługi Telewizji Osobistej™ w postaci dodatkowych zastawów programów telewizyjnych;
Operator – Petrotel Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock;
Pakiet Usług (Pakiet) – zestaw usług, na który to obowiązuje jeden Okres Promocyjny, zakupione łącznie na warunkach niniejszej Promocji; Usługi świadczone są przez
Operatora pod tym samym adresem, za pomocą tego samego łącza;
Pakiet TV – pakiety telewizyjne dostępne w ramach usługi Telewizji Osobistej™;
Pakiet Pełny – pakiet obejmujący wszystkie dostępne kanały telewizyjne w ofercie Telewizji Osobistej™ dostępny przez pierwszy pełny okres rozliczeniowy w promocyjnej
cenie;
Telewizja Osobista – Usługa Telewizji - usługa telewizji kablowej umożliwiająca dostęp do programów telewizyjnych, wybranych przez Klienta zgodnie z aktualną ofertą
programową Operatora, poprzez sieć internetową za pośrednictwem Urządzenia Netia Player. Usługa realizowana jest realizowana w oparciu o „Umowę abonencką o
świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez Petrotel Sp. z o.o.”. Do poprawnego działania Telewizji niezbędna jest aktywna Usługa Internetowa Operatora;
Usługa HBO GO – usługa telewizji kablowej, umożliwiająca dostęp do kanału HBO wraz z możliwością korzystania z biblioteki filmów HBO GO poprzez sieć internetową, np.
z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Aktywacja Usługi następuje poprzez rejestrację użytkownika w serwisie HBO GO, którego właścicielem jest HBO Česká
Republika. Do poprawnego działania Usługi niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s;
Ulga/Rabat – kwota wynikająca z różnicy pomiędzy opłatą za usługi wg obowiązujących Cennika (na dzień podpisania Umowy), a opłatą za usługi wynikającą z niniejszej
Promocji;
Usługa Telefoniczna (Telefon) – usługa głosowa realizowana u Klienta na łączu Operatora;
Usługa GigaNagrywarka (GigaNagrywarka) - usługa telewizji kablowej polegająca na umożliwieniu nagrywania i odtwarzania przez Abonentów, będących osobami
fizycznymi, na własny użytek osobisty, wskazanych przez nich treści telewizyjnych poprzez uaktywnienie funkcji urządzenia Netia Player. Szczegółowe zasady świadczenia
Usługi Giganagrywarka zawarte są w „Zasadach świadczenia usługi GigaNagrywarka” dostępne na www.petrotel.pl.
Umowa – „Umowa abonencka o świadczenie usługi telekomunikacyjnej przez Petrotel Sp. z o.o.”;
Umowa Promocyjna – Umowa na warunkach promocyjnych określona na w niniejszej Promocji;
Usługa Internetowa (Internet) – usługa stałego dostępu do Internetu oparta o technologię światłowodową;
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto.
W przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności podwyższenia stawki podatku VAT, ceny brutto za świadczenie usług określone w niniejszym Regulaminie Promocji
ulegną zmianie, zgodnie z tymi przepisami.
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