Regulamin Terminala

2019/025 „Telewizor 39 cali do promocji”
oferowanego przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Właścicielem terminala jest Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN, zwana dalej Operatorem.
Terminal może otrzymać (Uprawniony) osoba fizyczna, która zawarła z Operatorem Aneks do Umowy Abonenckiej regulujący warunki świadczenia Usługi Radia
i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV, na warunkach promocji 2019/018/1-19 „Super Sprzęt STOP 24 /S”, zwany dalej
Aneksem do Umowy Abonenckiej – w Promocji i której Operator złożył ofertę korzystania z terminalna Operatora na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Dostępność terminala określonego w niniejszym Regulaminie jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Operatora.

§2

Terminal Operatora
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

W celu umożliwienia Uprawnionemu korzystania z Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV objętej
Umową Abonencką, do której został zawarty Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji, Operator przekaże Uprawionemu do używania: telewizor LCD marki
Manta o przekątnej ekranu wynoszącej co najmniej 39”, według wyboru Operatora oraz z uwzględnieniem ich dostępności, wraz z wyposażeniem, komplet
w opakowaniu fabrycznym, dalej: Terminal.
Terminal stanowi i pozostaje własnością Operatora. Uprawniony ma prawo używania Terminala przez cały okres obowiązywania Umowy Abonenckiej
o świadczenie Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV, do której został zawarty Aneks do Umowy Abonenckiej
– w Promocji.
Przekazanie Uprawnionemu Terminala nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usługi Radia i Telewizji Kablowej
w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV na warunkach Aneksu do Umowy Abonenckiej – Promocji. Uprawniony jest zobowiązany pokwitować
odbiór Terminala na piśmie, w Protokole zdawczo-odbiorczym przekazanym jemu wraz z Terminalem.
Uprawniony jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania Terminala, w szczególności kosztów jego naprawy.
Po zakończeniu Umowy Abonenckiej o świadczenie Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV, do której został
zawarty Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji Uprawniony jest zobowiązany do zwrotu Operatorowi Terminala w stanie niepogorszonym,
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, bez osobnego wezwania.
W przypadku braku zwrotu Terminala w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Operator jest uprawniony do żądania od Uprawnionego zapłaty kary umownej
w wysokości 49 zł.
Po upływie 36 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia Usługi Radia i Telewizji Kablowej w sposób cyfrowy (Digital TV), w tym w technologii IPTV na warunkach
Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji, wysokość kary umownej, o której mowa jest w ust. 6 powyżej wynosi 1 zł.
Operator przenosi na Uprawnionego prawa z gwarancji w zakresie naprawy lub wymiany Terminala udzielonej jemu przez producenta Terminala, na co
Uprawniony wyraża zgodę.
Stosuje się następujący tryb zgłaszania awarii Terminala w ramach gwarancji, o której mowa jest w ust. 8 powyżej:
a) Uprawiony jest zobowiązany zgłosić awarię na dedykowany w tym celu numer telefonu autoryzowanego serwisu Manta, tj. 22 332 34 63, dalej: Serwis;
b) w celu identyfikacji Uprawnionego, jest on zobowiązany podać dane Operatora, tj. Multimedia Polska S.A. oraz numer klienta nadany mu przez Operatora;
c) dokonując zgłoszenia awarii, Uprawniony jest zobowiązany podać opis awarii i jej prawdopodobną przyczynę (o ile posiada wiedzę o tej przyczynie);
d) przedstawiciel Serwisu ustala z Uprawnionym termin odbioru Terminala;
e) odbioru Terminala od Uprawnionego dokona dedykowany do tego celu kurier;
f) wraz z Terminalem, Uprawniony jest zobowiązany przekazać do Serwisu kopię Protokołu zdawczo-odbiorczego, który otrzymał wraz z Terminalem;
g) w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, przed transportem Terminala do Serwisu, powinien on zostać zapakowany przez Uprawionego w
oryginalne opakowanie producenta (tj. opakowanie, w którym Uprawniony otrzymał go od Operatora);
h) naprawy lub wymiany Terminala dokonuje Serwis, w terminie 21 dni roboczych od chwili dostarczenia Terminala do Serwisu. Wszelkie koszty związane
z transportem Terminala od i do Uprawnionego pokrywa Serwis.
§3
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Uprawniony oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed wyrażaniem przez niego woli korzystania z Terminala Operatora na zasadach
określonych w tym Regulaminie.
Regulamin Terminala jest dostępny do wglądu w siedzibie oraz w Biurach Obsługi Klienta Operatora.
Uprawniony otrzymuje jeden egzemplarz niniejszego Regulaminu wraz z zawarciem Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji.
Regulamin Terminala stanowi integralną część Aneksu do Umowy Abonenckiej - w Promocji. W części przez niego regulowanej, Regulamin Terminala zastępuje
odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej, do której został zawarty Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji, Regulaminu Świadczenia Usługi Radia
i Telewizji Kablowej oraz Cennika Operatora.

Oświadczenie Uprawnionego

Chcę otrzymać od Operatora do używania telewizor LCD marki Manta o przekątnej ekranu wynoszącej co najmniej 39” wraz z wyposażeniem, komplet w opakowaniu

fabrycznym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Terminala.

…………………………………..…………………………………………………………………….………..
data, czytelny podpis Uprawnionego

P_2019/025/(A) „Telewizor 39 cali do promocji” [do 06.19]
(2019/025-174/OMP/MMP/2019) 01.01.2019-30.06.2019

