Mielec, 1 kwietnia 2021 r.
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Imię i nazwisko Abonenta
........................................................................
Adres Abonenta

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI
“Więcej rozrywki z WDM Multiroom” prowadzonej
przez Operatora WDM Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji „Więcej rozrywki z WDM Multiroom” w dalszej części Regulaminu nazywanego „Promocją” jest WDM Sp. z o. o z
siedzibą w Mielcu, kod pocztowy 39-300, ul. Wolności 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000715504, wysokość kapitału zakładowego
10 131 050,00 zł, NIP: 8172186147, zwana w dalszej części „Operatorem”.
Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent sieci WDM po podpisaniu „Umowy o korzystaniu z usług WDM” lub „Umowy o korzystaniu
z usług TOYA w sieci WDM” zwanymi dalej „Umową”. Umowa w okresie, o którym mowa poniżej w § 2 ust. 1, obowiązuje ze zmianami
wprowadzonymi niniejszym Regulaminem.
Uczestnikiem Promocji może zostać osoba chcąca skorzystać z usług sieci WDM, mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji przez
Operatora. Wykonanie instalacji może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Szczegółowych informacji o ich wysokości udzielają Biura Obsługi
Abonenta Operatora.
Uczestnikiem Promocji mogą zostać tylko Abonenci, którzy przed przystąpieniem do Promocji nie posiadali zaległości w opłatach
abonamentowych na rzecz Operatora.
Uczestnikiem Promocji mogą zostać Abonenci, którzy posiadają aktywną umowę na usługę TOYAtv (Oszczędny, Wygodny lub Bogaty).
Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora faktur w postaci elektronicznej za wszystkie usługi
świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta (e - Faktura).
Przedmiotem Promocji jest sprzedaż usługi dodatkowej multiroom zwanej dalej „Usługami”.
Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia przeszkód
formalnych.
Obszar Promocji obejmuje miejscowości na terenie: Gminy Czermin, Gminy Przecław, Gminy Mielec i obszary miasta Mielec, w których możliwy
jest dostęp do sieci WDM realizowany w technologii GPON.
Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.
Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie może nastąpić później niż 15 maja 2022 r.
W przypadku, gdy do podłączenia Usługi nie dojdzie w terminie określonym w ust.11 z przyczyn leżących po stronie osoby zamierzającej
skorzystać z Promocji, wniesiona opłata przyłączeniowa nie podlega zwrotowi, a Umowa podpisana na warunkach zawartych w niniejszym
Regulaminie traci swoją ważność.
Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości
podłączenia nowych Uczestników. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.
§2
Zasady Promocji

1.

Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem zobowiązania:
● na minimum ☐ 12 ☐ 24 1 kolejne pełne miesiące dla usługi: Multiroom.

2.

Jeżeli Abonent nie wypowie umowy lub warunków niniejszej Promocji na Usługę TOYAtv, WDMnet i WDMtel w okresie jednego miesiąca do
daty zakończenia okresu zobowiązania, okres zobowiązania ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, liczony od dnia upływu poprzedniego
okresu zobowiązania. Uczestnik Promocji będzie wnosił opłaty za Usługi TOYAtv, WDMnet i WDMtel określone w bieżącym „Cenniku usług
WDM”.
Uczestnik, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę, utraci wszelkie korzyści wynikające z Promocji. W przypadku
niedotrzymania warunków Promocji, nieopłacania lub nieterminowego opłacania miesięcznego abonamentu przez Uczestnika Promocji
w okresie, o którym mowa w par. 2 ust. 1, na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne, Operator ma
prawo dochodzić od Uczestnika Promocji zapłacenia kary w wysokości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Za niedotrzymanie warunków Promocji rozumie się również istotne naruszenie
postanowień „Umowy o korzystanie z usług TOYA w sieci WDM”, „Umowy o korzystanie z usług WDM”, „Regulaminu korzystania z usług TOYA
w sieci WDM” oraz „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci WDM Sp. z o.o.”.
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zaznaczyć odpowiedni okres, wg zapisów w umowie
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Umowa może być rozwiązana przez Abonenta, z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności,
ze skutkiem na koniec miesiąca.
Uczestnik Promocji może zmienić miejsce zainstalowania urządzenia dostępowego po ponownym opłaceniu 50% obowiązującej w danym
okresie opłaty przyłączeniowej, pod warunkiem istnienia w nowym miejscu instalacji sieci WDM. Brak instalacji sieci WDM lub możliwości jej
wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika do niedotrzymania warunków Promocji.
● Multiroom
Opłata aktywacyjna w Promocji

Urządzenie

Opłata
aktywacyjna
bez Promocji

Dla umów z 12
miesięcznym
okresem
zobowiązania

Dla umów z 24
miesięcznym
okresem
zobowiązania

Rabat w opłacie aktywacyjnej
Dla umów z
12 miesięcznym
okresem zobowiązania

Dla umów z 24
miesięcznym okresem
zobowiązania

Multiroom 3G
HD

249.00 zł

149.00 zł

99.00 zł

100.00 zł

150.00 zł

Multiroom
4K MAXX

299.00 zł

159.00 zł

129.00 zł

140.00 zł

170.00 zł

7. W ramach niniejszej Promocji opłata abonamentowa za wybrany w umowie pakiet będzie naliczana wg tabeli poniżej:
• dla umów z 12/24 miesięcznym okresem zobowiązania:
Dostęp do
usług
telewizyjnych
Rodzaj
pakietu

bez Promocji z pakietem

O

w Promocji z pakietem

Łączny rabat w Promocji
z pakietem

W

B

O

W

B

O

W

B

Multiroom 3G
HD

10.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

10.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Multiroom
4K MAXX

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

20.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Rodzaj pakietu: O - Oszczędny, W - Wygodny, B - Bogaty
Rachunek cząstkowy za miesiąc podłączenia usługi zostanie naliczony w wysokości 1/30 aktualnej opłaty abonamentowej za dany Dostęp
do usług telewizyjnych pomnożonej przez ilość dni pozostałych od daty instalacji Urządzenia Dostępowego do końca miesiąca.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień, akceptuję
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu.

……………………………………………………….
Data i podpis Abonenta
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