
Operator: Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Wolności 19, NIP 622-010-61-52, REGON 

250502363, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000087709,  tel./fax: 62 735 31 11, e-mail: biuro@promax.media.pl.  

 

 

Regulamin i Cennik Pakietu dodatkowego – TV Republika 

 

 
§1 [Postanowienia ogólne] 

1.  Niniejszy Regulamin i Cennik Pakietu dodatkowego – TV Republika (zwany dalej: Regulaminem i Cennikiem) określa 

zasady korzystania z Pakietu dodatkowego Usług radia i telewizji Operatora – TV Republika. 

2.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie i Cenniku, zasady korzystania z Usług radia i telewizji, w tym 

opłaty należne z tytułu świadczenia tych Usług, określają postanowienia Umowy abonenckiej, Regulaminu świadczenia 

usług telewizji i radia Operatora oraz postanowienia Cennika usług telewizji i radia Operatora. Wszystkie ceny podane  

       w niniejszym Regulaminie i Cenniku są cenami brutto. 

3.  Pakiet dodatkowy TV Republika obejmuje dostęp do programu telewizyjnego – TV Republika w technologii cyfrowej. 

Może on zostać zamówiony przez Abonentów dowolnego pakietu telewizji cyfrowej Operatora będących 

Konsumentami, nieposiadającymi zaległości finansowych względem Operatora.  

 

§2 [Opłata za dostęp do Pakietu dodatkowego – TV Republika] 

Miesięczna opłata za dostęp do Pakietu dodatkowego – TV Republika - 5,00 zł. 

W miesiącu aktywacyjnym Abonamentu nie pobiera się. 

Opłaty wskazane w niniejszym paragrafie pobierane będą na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług 

telewizji i radia Operatora. W szczególności miesięczna opłata jest uiszczana przez Użytkownika z góry wraz 

z płatnością opłat abonamentowych za Usługę dostępu do telewizji cyfrowej Operatora.  

 

§3. [Pozostałe postanowienia] 

1. Aktywacja Pakietu dodatkowego – TV Republika następuje w terminie do 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, 

w sposób określony w Umowie dla składania zamówień Pakietów dodatkowych .  

2. Abonent może zrezygnować z Pakietu dodatkowego – TV Republika na zasadach określonych w Umowie. Pakiet 

dodatkowy – TV Republika wygasa automatycznie, bez konieczności jego wypowiadania przez którąkolwiek ze Stron 

z chwilą wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usług telewizji cyfrowej przez Operatora.  

3. W przypadku, w którym Umowa obejmująca świadczenie Pakietu dodatkowego – TV Republika zostaje zawarta 

na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od niej 

na zasadach określonych w pouczeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz Cennika (jeżeli dotyczy). 

4. Niniejszy Regulamin i Cennik wchodzi w życie dnia 1 lutego 2016 roku – w stosunku do Abonentów zamawiających 

Pakiet dodatkowy TV Republika po dniu 1 lutego 2016 roku (włącznie). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. ………………………………………………. 
imię i nazwisko Abonenta (czytelnie) imię i nazwisko Przedstawiciela Operatora (czytelnie) 

 

Adres świadczenia Usługi (Lokal)  

Numer Umowy abonenckiej / nr Abonenta  

Data zawarcia umowy / zmiany warunków umowy   

mailto:biuro@promax.media.pl

