
 
 

Regulamin promocji Multiroom – wiosna 2023 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Telkab Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tczewie, zwaną dalej Dostawcą, polegającej na bezpłatnej lub obniżonej aktywacji 

sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej (dekodera HD lub modułu CAM) na kolejnym telewizorze 

– zwanej dalej Promocją. 

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne 

z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Z Promocji mogą skorzystać obecni Abonenci, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą 

jakichkolwiek wymaganych należności na rzecz Dostawcy. 

4. Aby skorzystać z Promocji należy posiadać aktywną na dzień 20 marca 2023 r. usługę 

Telewizji Cyfrowej oraz zawrzeć dodatkowy Aneks o świadczenie usługi Multiroom na czas 

oznaczony 12 miesięcy – w takim wypadku Dostawca udzieli ulgi w opłacie jednorazowej za 

Aktywację dekodera / modułu CAM do odbioru telewizji cyfrowej na kolejnym telewizorze 

zgodnie z poniższą Tabelą: 

Opłata 

jednorazowa  

Opłata 

jednorazowa 

bez ulgi  

Opłata 

jednorazowa 

z ulgą  

Łączna wysokość 

udzielonej ulgi  

Aktywacja dekodera HD / 

modułu CAM dla pierwszej, 

drugiej lub trzeciej usługi 

Multiroom  

99 zł 0 zł 99 zł 

Aktywacja dekodera HD / 
modułu CAM dla czwartej 
lub piątej usługi Multiroom 

99 zł 39 zł 60 zł 

5. Każdy Abonent może skorzystać z ulgi w opłacie jednorazowej tylko raz. 

6. W przypadku gdy Abonent lub Dostawca z przyczyn leżących po stronie Abonenta, rozwiąże 

Umowę o świadczenie usługi Multiroom przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, 

wówczas Abonent zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Dostawcy udzielonej ulgi 

w Aktywacji dekodera HD / modułu CAM w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi 

pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 

rozwiązania. 

7. Niniejsza Promocja ważna jest w okresie od dnia 20 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. 

8. Niniejsza Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów zawierających Umowę w celach 

niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 


