${BEZPODPISU}

${BEZARCH}

${E:Regulamin}
${E:Pakietu HBO 1/20}
obowiązuje od 24 sierpnia 2020 r. do odwołania

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł.
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Pakiet HBO (zwany dalej Usługą) kierujemy do tych z Państwa, którzy są Abonentami Usługi TV korzystającymi z Pakietu Optymalnego (również w
ramach oferty pakietowej z innymi usługami).
W ramach Usługi otrzymują Państwo dostęp do kanałów telewizyjnych: HBO HD, HBO2 HD i HBO3 HD oraz w ramach sprzedaży premiowej,
dostęp do usługi HBO GO.
Usługę świadczymy pod warunkiem, że przez cały okres obowiązywania Umowy będziecie Państwo także stroną umowy o świadczenie Usługi TV,
również w ramach oferty pakietowej. Adres miejsca świadczenia Usługi jest taki sam jak dla Usługi TV.
Z Usługi mogą Państwo skorzystać także na zasadach promocji zawierając umowę na 12 lub 24 miesiące.
Możliwość skorzystania z promocji warunkujemy od tego czy:
1) nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz,
2) nie wykluczają tego warunki promocji, z której aktualnie Państwo korzystają.
W ramach Promocji obniżamy opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości wskazanej w tabeli poniżej:
Opłaty za Pakiet HBO
w promocji

Długość umowy
w okresie umowy na czas określony

po przedłużeniu na czas nieokreślony

24 miesiące

20,00 zł

25,00 zł

12 miesięcy

29,00 zł

29,00 zł

z umową na czas
nieokreślony

30,00 zł

7. W promocji przyznajemy następujące ulgi:
Ulgi w zakresie opłat abonamentowych dla Usługi w Promocji
pakiet

długość umowy

kwota pełnej ulgi w opłacie abonamentowej
(zł z VAT)

24 miesiące

240,00 zł

12 miesięcy

12,00 zł

Pakiet HBO

8. Jeśli rozwiążemy Umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu na jaki zawarliśmy Umowę, obciążymy Państwa
odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty abonamentowej. Będzie to suma opłat abonamentowych za Usługę pozostałych do
zakończenia okresu, na jaki Umowa została zawarta albo przedłużona, nie wyższą jednak niż wysokość przyznanej ulgi, określonej w tabeli powyżej.
Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
9. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

