Warunki promocji „All Inclusive 12m”
Oferta ITI Neovision Sp. z o.o. operatora cyfrowej platformy satelitarnej n
Promocja umożliwia dokonanie Opłaty Aktywacyjnej dla Dekodera nbox HDTV recorder z dyskiem o pojemności 1TB +
Aktywacja TURBO, na zasadach promocyjnych oraz korzystanie przez Abonenta z pełnej oferty Pakietów płatnych,
Pakietów usług nPremium + HBO, Mix VOD oraz Opcji dodatkowych Cinemax i Filmbox przez okres 12 miesięcy, na
zasadach promocyjnych.
Rozdział I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez
Klientów ITI Neovision Sp. z o.o. (dalej: ITI Neovision) z promocji
„All Inclusive 12m”, (dalej: Promocja).
2. ITI Neovision świadczy usługi objęte Promocją na warunkach
określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Regulaminie
Świadczenia Usług przez ITI Neovision (dalej: Regulamin),
Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Cenniku ITI
Neovision (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach korzystania
z usługi „kolekcje VOD”, Szczegółowych Warunkach korzystania z
usługi „premiery VOD”, Cenniku usługi „kolekcje VOD” (dalej:
Cennik Szczegółowych Warunków), Szczegółowych warunkach
świadczenia usług Aktywacja Turbo/Oprogramowanie Turbo,
Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne z
nPremium”, Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne”.
3. ITI Neovision zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na
warunkach określonych niniejszymi Warunkami Promocji, zaś
Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Klient w ramach niniejszej Promocji może zawrzeć Umowę na czas
stanowiący okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia
miesiąca, w którym Umowa została zawarta oraz 12 kolejnych
miesięcy kalendarzowych.
5. ITI Neovision świadczy usługi na warunkach promocyjnych
określonych w niniejszej Promocji:
1) Tabela Opłat Promocyjnych (patrz Tabela 1),
2) do Opłat związanych ze świadczeniem usług przez ITI
Neovision,w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszego
ustępu, zastosowanie ma Cennik, Regulamin, Warunki
Promocji /Szczegółowe warunki – właściwe dla usług z których
Abonent korzysta.
6. Niniejsza Promocja obowiązuje od dnia 02.04.2012 r. do odwołania
(dalej: Okres Obowiązywania Promocji) i jest dostępna w kanałach
sprzedaży nSklep oraz Telefoniczne Centrum Sprzedaży.
7. Ilość Dekoderów z dyskiem 1TB jest ograniczona. W przypadku
ewentualnej konieczności wymiany Dekodera, ITI Neovision nie
gwarantuje dostępności Dekoderów z dyskiem 1TB. W takim
przypadku ITI Neovision może zaproponować wymianę na
Dekoder o pojemności 500GB. Brak Dekodera zastępczego z
dyskiem 1TB, w przypadku konieczności wymiany, nie stanowi
zmiany Umowy.
8. ITI Neovision zastrzega sobie prawo zawieszenia, odwołania
Promocji w każdym czasie, z zachowaniem praw nabytych
Abonentów. Informacje o zawieszeniu, odwołaniu Promocji ITI
Neovision poda do publicznej wiadomości, w szczególności
zamieści stosowną informację na stronie www.n.pl.

Rozdział II. Warunki Promocji
1. Warunkami skorzystania/korzystania z Promocji są:
1) zawarcie przez Klienta w Okresie Obowiązywania Promocji
Umowy na korzystanie z Pakietów płatnych: „sport i
motoryzacja”, „kultura nauka świat”, „dzieci”, „style moda
muzyka”, „hity filmowe” oraz Pakietu podstawowego
„informacja i rozrywka”, na zasadach określonych w niniejszej
Promocji,
2) korzystanie przez Abonenta z Pakietów płatnych: „sport i
motoryzacja”, „kultura nauka świat”, „dzieci”, „style moda
muzyka”, „hity filmowe, Pakietu podstawowego „informacja i
rozrywka”, Pakietów usług nPremium + HBO, Mix VOD oraz
Opcji dodatkowych Cinemax i Filmbox, przez okres do końca
12 (dwunastego) miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano Aktywacji, (dalej: Okres gwarantowanego
korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje dodatkowe).
2. Dodatkowo w trakcie zawierania Umowy na warunkach niniejszej
promocji Klient ma prawo skorzystać z Opcji dodatkowej Noc na
zasadach promocyjnych w cenie 0 zł miesięcznie przez okres do
końca 12 (dwunastego) miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano Aktywacji (dalej: Okres promocyjny Noc).
3. Dodatkowo w trakcie zawierania Umowy na warunkach niniejszej
promocji Klient ma prawo skorzystać z kolekcji VOD Fun VOD na

zasadach promocyjnych w cenie 0 zł miesięcznie przez okres do
końca 12 (dwunastego) miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano Aktywacji (dalej: Okres promocyjny Fun VOD).
4. Abonent ma prawo wybrać dodatkowe usługi z oferty ITI Neovision
nie objęte niniejszą Promocją z zastrzeżeniem, iż w takim
przypadku zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz ITI
Neovision Opłat za każdą dodatkowo wybraną usługę z oferty ITI
Neovision zgodnie z Cennikiem właściwym dla wybranej usługi.
5. W trakcie Okresu gwarantowanego korzystania na Pakiety, Pakiety
usług i Opcje dodatkowe Abonent ma prawo zrezygnować z
wybranych Pakietów płatnych /Pakietów usług/Opcji dodatkowych,
bez ponoszenia Opłat z tym związanych.
6. Rezygnacja z Pakietów płatnych/ Pakietów usług / Opcji
dodatkowych skutkuje na koniec ostatniego dnia Okresu
rozliczeniowego,
w
którym
przypada
koniec
Okresu
gwarantowanego korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje
dodatkowe. W takim przypadku od pierwszego dnia następującego
po Okresie gwarantowanego korzystania na Pakiety, Pakiet usług i
Opcje dodatkowe, opłaty pobierane będą na zasadach określonych
w Regulaminie, Cenniku, Warunkach promocji „Pakiety usług –
Oferty Specjalne”, Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne z nPremium”.
7. Po Okresie gwarantowanego korzystania na Pakiety, Pakiety usług
i Opcje dodatkowe, Abonent ma prawo zrezygnować za
pośrednictwem Centrum Abonenta z Pakietów płatnych/Pakietów
usług/Opcji dodatkowych, na zasadach określonych w
Regulaminie, Cenniku, Warunkach promocji „Pakiety usług –
Oferty Specjalne”, Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne z nPremium”.
8. Abonent ma prawo zrezygnować z Opcji dodatkowej Noc,
udostępnionej na warunkach niniejszej promocji:
1) w trakcie Okresu promocyjnego Noc, ze skutkiem na ostatni
dzień Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec
Okresu promocyjnego Noc, za pośrednictwem Centrum
Abonenta,
2) po Okresie promocyjnym Noc, na warunkach określonych w
Szczegółowych Warunkach udostępniania Opcji dodatkowej
Noc.
9. Abonent ma prawo zrezygnować z kolekcji VOD Fun VOD,
udostępnionej na warunkach niniejszej promocji:
1) w trakcie Okresu promocyjnego Fun VOD, ze skutkiem na
ostatni dzień Okresu rozliczeniowego, w którym przypada
koniec Okresu promocyjnego Fun VOD, za pośrednictwem
Centrum Abonenta,
2) po Okresie promocyjnym Fun VOD, na warunkach określonych
w Szczegółowych Warunkach udostępniania kolekcji VOD Fun
VOD.
10. W przypadku jeżeli Abonent w Okresie gwarantowanego
korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje dodatkowe, nie
zrezygnował z Pakietów płatnych/ Pakietów usług/ Opcji
dodatkowych, to:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po Okresie
gwarantowanego korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje
dodatkowe, Pakiety płatne: „sport i motoryzacja”, „kultura
nauka świat”, „dzieci”, „style moda muzyka”, „hity filmowe”,
Pakiet podstawowy „informacja i rozrywka”, Pakiety usług
nPremium + HBO, Mix VOD oraz Opcje dodatkowe Cinemax i
Filmbox, świadczone będą w cenie promocyjnej określonej w
Tabeli 1 ( dalej: Okres promocyjny na Pakiety, Pakiety usług i
Opcje dodatkowe),
2) w Okresie promocyjnym na Pakiety, Pakiety usług i Opcje
dodatkowe Abonent ma prawo zrezygnować za pośrednictwem
Centrum Abonenta z Pakietów płatnych/Pakietów usług/Opcji
dodatkowych na zasadach określonych w Regulaminie ,
Cenniku, Warunkach Promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne”, Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne z nPremium”. W takim przypadku od pierwszego
dnia następującego po miesiącu rezygnacji, opłaty pobierane
będą na zasadach określonych w Regulaminie, Cenniku,
Warunkach Promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne”,
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Warunkach Promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne z
nPremium”.
11.
Po upływie czasu na jaki Umowa została zawarta na
warunkach niniejszej Promocji, Umowa ulega przedłużeniu na czas
nieoznaczony na warunkach:
1) w przypadku jeżeli Abonent w Okresie gwarantowanego
korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje dodatkowe nie
zrezygnował z Pakietów płatnych/Pakietów usług/Opcji
dodatkowych - określonych w Regulaminie oraz Tabeli 1 Okres
promocyjny na Pakiety, Pakiety usług i Opcje dodatkowe, z
zastrzeżeniem ust 10 pkt 2 niniejszego Rozdziału,
2) w przypadku jeżeli Abonent w Okresie gwarantowanego
korzystania na Pakiety, Pakiety usług i Opcje dodatkowe
zrezygnował z Pakietów płatnych/Pakietów usług/Opcji
dodatkowych - określonych w Regulaminie, Cenniku,
Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne”,
Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne z
nPremium”.
12. Abonent może wypowiedzieć Umowę zawartą na warunkach
niniejszej Promocji z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w
pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego następującego po dniu
złożenia wypowiedzenia.
13. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia przez Abonenta
Umowy zawartej na czas oznaczony/będącej w okresie
gwarantowanego korzystania lub wcześniejszego rozwiązania
Umowy zawartej na czas oznaczony/ będącej w okresie
gwarantowanego korzystania, z przyczyn uzasadniających
wcześniejsze rozwiązanie, a leżących po stronie Abonenta
określonych w niniejszych Warunkach Promocji, Regulaminie,
Umowie, Cenniku, Szczegółowych Warunkach korzystania z usługi
„kolekcje
VOD”,
Cenniku
Szczegółowych
Warunków,
Szczegółowych warunkach świadczenia usług Aktywacja
Turbo/Oprogramowanie Turbo, Warunkach promocji „Pakiety usług
– Oferty Specjalne”, Warunkach promocji „Pakiety usług – Oferty
Specjalne z nPremium”, ITI Neovision ma prawo żądać od
Abonenta kary z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy, w
wysokości udzielonych Abonentowi ulg pomniejszonych o
proporcjonalną wartość ulg za okres od dnia zawarcia umowy do

dnia dezaktywacji usług, zgodnie z Rozdziałem III niniejszej
Promocji, odpowiednio stosuje się zapisy Regulaminu Rozdz. XII,
ust. 5, pkt 1.

Rozdział III. Ulga udzielona Abonentowi
Zawarcie Umowy na podstawie niniejszej Promocji związane jest z
udzieleniem Abonentowi ulgi w wysokości: 1475 zł + 300 zł w
przypadku Aktywacji Opcji dodatkowej Noc + 180 zł w przypadku
Aktywacji kolekcji VOD fun VOD.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. Z niniejszej promocji nie mogą skorzystać Klienci, którzy korzystają
z innej promocji ITI Neovision.
2. Abonenci korzystający z niniejszej Promocji mają prawo korzystać
z innych promocji organizowanych przez ITI Neovision, o ile ich
Warunki Promocji nie stanowią inaczej.
3. W nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji kwestiach
zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, Umowy,
Cennika,
Cennika Szczegółowych Warunków, Szczegółowych Warunków
korzystania z Usługi „kolekcje VOD”, Szczegółowych Warunków
korzystania z Usługi „premiery VOD”, Warunków Promocji „Pakiety
usług – Oferty Specjalne”, Warunków Promocji „Pakiety usług –
Oferty Specjalne z nPremium”, Szczegółowych Warunków
świadczenia usług Aktywacja Turbo/ Oprogramowanie Turbo.
4. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w
Regulaminie, Umowie, Cenniku, Cenniku Szczegółowych
Warunków, Szczegółowych
Warunkach korzystania z usługi „kolekcje VOD”, Szczegółowych
Warunkach korzystania z Usługi „premiery VOD”, Warunkach
promocji „Pakiety usług – Oferty Specjalne”, Warunkach Promocji
„Pakiety usług – Oferty Specjalne z nPremium”, Szczegółowych
Warunkach świadczenia usług Aktywacja Turbo/Oprogramowanie
Turbo, a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji,
pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków
Promocji.

Tabela Opłat Promocyjnych

Tabela 1

Opłata aktywacyjna
Rodzaj opłaty
Jednorazowa opłata aktywacyjna nbox HDTV recorder + Aktywacja TURBO

49 zł

Usługi
Okres oznaczony Umowy liczony w miesiącach
moment
aktywacji
Pakiety:
„informacja i rozrywka”, „kultura
nauka świat”, „dzieci”, „hity filmowe”,
„style moda muzyka”, „sport i
motoryzacja”
Pakiety usług:
nPremium + HBO,
Mix VOD
Opcje dodatkowe:
Cinemax
Filmbox
(Opcjonalnie)
Opcja dodatkowa: Noc

Okres nieoznaczony Umowy
W przypadku
opisanym w
Rozdziale II,
ust.11, pkt 2

Od 1 do końca 12 miesiąca

W przypadku opisanym w
Rozdziale II, ust.11, pkt 1

Okres gwarantowanego korzystania na
Pakiety, Pakiety usług i Opcje
dodatkowe

Okres promocyjny na
Pakiety, Pakiet usług i
Opcje dodatkowe

149 zł miesięcznie

149 zł miesięcznie*

Okres promocyjny Noc

Zgodnie z Szczegółowymi Warunkami
udostępnienia Opcji dodatkowej Noc

0 zł

Zgodnie z
Regulaminem,
Cennikiem,
Warunkami
promocji „Pakiety
usług – oferty
specjalne z
nPremium”,
Warunkami
promocji „Pakiety
usług – Oferty
Specjalne” *

0 zł
Okres promocyjny FunVOD

Kolekcja VOD: FunVOD

0 zł

Zgodnie z Szczegółowymi Warunkami
udostępnienia kolekcji VOD FunVOD

*ITI Neovision zastrzega sobie prawo do stosowania promocji i upustów odnośnie wskazanej Opłaty, w stosunku do poszczególnych grup Abonentów.
Więcej w Centrum Abonenta.
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