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I. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji 
 

_ 

1. Promocja oferowana jest od dnia 01.06.2019 r. do 31.08.2019 roku.  

2. Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu Sieci na obszarach których, ze względów 

technicznych możliwe jest korzystanie z Usług Dostawcy Usług, które w dniu przystąpienia do promocji:  

a. posiadają usługę Telewizji cyfrowej i jednocześnie nie są Abonentami usługi USB PVR,  

b. w wyniku zawarcia Umowy w okresie niniejszej promocji staną się Abonentami korzystającymi 

z Usługi określonej w pkt. II.  

II. Zasady Promocji 
 

1. Abonent nabywający Usługę USB PVR w okresie 3 (trzech) pierwszych, pełnych Okresów Rozliczeniowych uzyskuje obniżenie 

miesięcznej Opłaty Abonamentowej do kwoty 0 zł (zero złotych). Po tym okresie pobierana jest opłata zgodna z aktualnie 

obowiązującym Cennikiem. 

2. Jednorazowa opłata aktywacyjna za Usługę USB PVR wynosi 9,90 zł brutto. 

3. Usługa USB PVR zostaje aktywowana w terminie 48 godzin od:  

a. sprzedaży usługi USB PVR bądź,  

b. instalacji usługi telewizyjnej, jeżeli taka miała miejsce. 

4. Usługa USB PVR jest dostępna na wybranych zestawach do odbioru Telewizji cyfrowej. 

5. Usługa USB PVR funkcjonuje zgodnie z zasadami i zaleceniami określonymi na Stronie www Dostawcy Usług 

(http://www.vectra.pl/pomoc/telewizja). 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej trwania, określonego w pkt. II 

(wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w związku z uwarunkowaniami organizacyjnymi, technicznymi). 

Szczegółowa informacja dostępna jest pod numerem Infolinii 601 601 601, w Salonach Firmowych 

i Biurach Obsługi Klienta Dostawcy Usług oraz na Stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana czasu obowiązywania Promocji nie ma 

jednak wpływu na treść i warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami na warunkach Promocji. 

2. Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe Warunki 

Umowy). 

3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje. Odpowiednie zobowiązania, 

o których mowa w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi własnoręcznym podpisem. 

 

 

 

 

 

 

data i czytelny podpis Uczestnika Promocji 

 

 

 

 

 

 

 


