
 
 

Dąbrowa Górnicza, 6 kwietnia 2016r. 
Imię i nazwisko  
PESEL :  
Numer dowodu osobistego :  
Adres zamieszkania :  
Adres korespondencyjny :  
Miejsce świadczenia Usług :  
 

 
REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI 

„Multiroom HD, 3G" 

 prowadzonej przez 
Operatora TOM MEDIA SP. Z O.O. Z DĄBROWY GÓRNICZEJ. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Promocji "Multiroom HD, 3G" zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest 
TOM MEDIA Sp. z o.o., ul. Legionów Polskich 129, 41-310 Dabrowa Górnicza, zwana w dalszej części 
„Operatorem”. 

2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy Abonent sieci TOM MEDIA Sp. z o.o. po podpisaniu 
„Umowy o korzystaniu z usług TOM MEDIA” zwanej dalej „Umową”. Umowa w okresie, o którym mowa 
poniżej w § 2 ust. 1, obowiązuje ze zmianami wprowadzonymi niniejszym Regulaminem. 

3. Uczestnikiem Promocji może zostać także osoba chcąca skorzystać z usług sieci  TOM MEDIA Sp. z 
o.o. mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji przez Operatora świadczącego usługę 
TOYAcyfrowa, TOYAcyfrowa PLUS, TOYAcyfrowa MEGA, TOYAcyfrowa MEGA PLUS. Wykonanie instalacji 
może się wiązać z dodatkowymi kosztami. Szczegółowych informacji o ich wysokości udziela Biuro 
Obsługi Abonenta TOM MEDIA Sp. z o.o. 

4. Uczestnikiem Promocji mogą zostać Abonenci, którzy posiadają aktywną umowę na TOYAcyfrowa, 
TOYAcyfrowa PLUS, TOYAcyfrowa MEGA, TOYAcyfrowa MEGA PLUS. 

5. Uczestnikiem Promocji mogą zostać tylko Abonenci, którzy przed przystąpieniem do  Promocji nie 
posiadali zaległości w opłatach abonamentowych na rzecz Operatora. 
6. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż Opcji MULTIROOM zwaną dalej „Usługą”. 
7. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości 
technicznych lub zaistnienia przeszkód formalnych. 
8. Obszar Promocji obejmuje miasto Dąbrowy Górniczej w obszarze zasięgu sieci TOM MEDIA Sp. z o.o. 
9. Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie od 6 kwietnia 
2016 r. 

10. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, jeżeli z przyczyn 
technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia nowych Uczestników. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 
Zasady Promocji 

1. Umowa Abonencka w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony z okresem zobowiązania na 
minimum 12 kolejnych pełnych miesięcy dla usługi MULIROOM z opcją: 

□  Multiroom HD    □  Multiroom 3G 

2. Uczestnik, który przed upływem okresu zobowiązania rozwiąże Umowę, utraci wszelkie korzyści 
wynikające z Promocji. W przypadku niedotrzymania warunków Promocji, tj.: nieopłacania lub 
nieterminowego opłacania miesięcznego abonamentu przez Uczestnika Promocji w okresie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, rozwiązania Umowy Abonenckiej w Promocji przez Abonenta, rozwiązania Umowy 
Abonenckiej w Promocji przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta na podstawie art. 57 
ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, Operator ma prawo dochodzić od 
Uczestnika Promocji zwrotu ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 
za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Za niedotrzymanie warunków Promocji 
rozumie się również istotne naruszenie postanowień „Umowy o korzystanie z usług 
telekomunikacyjnych TOM i TOM-TOYA cyfrowa” oraz „Regulaminu korzystania z usług TOM i TOM-
TOYA cyfrowa”. 
3. Po upływie minimalnego okresu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowa Abonencka w Promocji może być 
rozwiązana przez Abonenta , z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na piśmie pod rygorem 
nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
4. Uczestnik Promocji może zmienić miejsce zainstalowania urządzenia dostępowego po opłaceniu 
kwoty za przeniesienie usługi, zgodnie z Cennikiem Usług TOM MEDIA Sp. z o.o., pod warunkiem istnienia 
w nowym miejscu instalacji TOM MEDIA Sp. z o.o. Brak instalacji TOM MEDIA lub możliwości jej 
wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika do niedotrzymania warunków Promocji. 
5. Opłata aktywacyjna usługi w niniejszej Promocji wynosi: 

 
RODZAJ  JEDNRAZOWA KWOTA AKTYWACJI OPŁATA MIESIĘCZNA 

□  Multiroom HD 99,00 zł. (ulga wynosi 100,00 zł) 10,00 zł. 

□  Multiroom 3G 99,00 zł. (ulga wynosi 200,00 zł) 20,00 zł 

 
6. Uczestnik Promocji w okresie obowiązywania niniejszej Promocji nie może zmienić pakietu Usługi na 
inny, o niższej opłacie abonamentowej. 

7. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem usług 
TOYA” 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają zapisy Umowy 
o korzystanie z usług TOM MEDIA” oraz „Regulaminu korzystania z usług TOM MEDIA”. 

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków Promocji i skutkami niewywiązania się z jej postanowień, 
akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu. 

 
 
 

                                              
 

  data i podpis Abonenta 
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