
 

 

 

 

 

 

Warunki Promocji:  

Cinemax 0 zł 6 m i 10 zł/m dla Abonentów (11/22) 
 

1. Organizator Promocji: Dostawca usług. 

2. Nazwa Promocji: Cinemax 0 zł 6 m i 10zł/m dla Abonentów (11/22) (dalej: Promocja). 

3. Dokumenty dotyczące Promocji:  

- Umowa o świadczenie usług (dalej: Umowa),  

- Regulamin świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin),  

- Cennik z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik),  

- Szczegółowe Warunki świadczenia Opcji dodatkowej Cinemax z dnia 22 grudnia 2014 r. 

4. Opis Promocji: Promocja umożliwia Abonentowi skorzystanie z Opcji dodatkowej Cinemax w ramach dotychczasowej Umowy. 

5. Okres Promocji: od dnia aktywacji Promocji do końca okresu obowiązywania Umowy/patrz Tabela promocyjna 1. 

6. Usługi świadczone promocyjnie (obowiązkowe): patrz Tabela promocyjna 1. 

7. Ulgi: 90 zł. Kwota ulgi stanowi różnicę między Opłatą standardową za daną usługę (wskazaną w Cenniku, Szczegółowych Warunkach) oraz Opłatą promocyjną, wskazaną w niniejszych Warunkach Promocji 

pomnożoną przez liczbę miesięcy stanowiących Okres gwarantowanego korzystania dla danej usługi. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg, w przypadku przedterminowego 

rozwiązania Umowy, określone zostały w Rozdziale IX, ust. 5 i 6 Regulaminu. 

Tabela promocyjna 1 

Usługa/Opłata 
Okres gwarantowanego korzystania Okres promocyjny 

miesiąc skorzystania 

z Promocji2 

6 miesięcy  

(po miesiącu skorzystania z Promocji2) 
do końca obowiązywania Umowy 

Opcja dodatkowa  
Cinemax Bez zmian1 0 zł miesięcznie 10 zł miesięcznie 

1Opłaty do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji pozostają bez zmian. 
2Nie dotyczy Abonentów, którzy skorzystali z Promocji z odroczoną datą jej aktywacji. 

8. Okres obowiązywania Promocji: od 8 listopada 2022 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Abonentów. 

9. Szczegółowa zawartość usług: w załączniku do niniejszej Promocji, na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta. 

10. Zasady wyłączania usług: w trakcie Okresu gwarantowanego korzystania, ze skutkiem wyłączenia na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec Okresu gwarantowanego korzystania; po Okresie 

gwarantowanego korzystania, ze skutkiem na ostatni dzień Okresu rozliczeniowego, w którym dokonano zgłoszenia rezygnacji z usługi objętej niniejszą Promocją. 

11. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji zastosowanie będą miały postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszych Warunków Promocji. 

12. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w dokumentach wymienionych w ust. 3 powyżej, a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych 

Warunków Promocji.  

 

 

 

 


