
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 Promocji dla pakietów dodatkowych 
 

 
 

 

 

§1 [Postanowienia ogólne] 
 

1. Regulamin Promocji „Pakiet VIP - Prestiż”, „Unikatowa promocja - HBO MaxPak”, „Unikatowa promocja - HBO HD” oraz „Prestiżowa promocja - CANAL+” (zwany dalej Regulaminem 

promocji) określa zasady korzystania z promocyjnych warunków dostępu do Usług świadczonych przez Operatora (dalej: usługi promocyjne lub Promocja). 

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie promocji, świadczenie usług promocyjnych podlega zasadom opisanych w Umowie oraz w mających zastosowanie do wybranej Usługi 

aktualnych: Regulaminie świadczenia usług radia i telewizji, Regulaminie świadczenia usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej, Regulaminie świadczenia usług dostępu 

do Internetu stacjonarnego, Cenniku świadczenia usług radia i telewizji, Cenniku usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej świadczonych przez Przedsiębiorstwo PROMAX 

sp. j. oraz Cenniku świadczenia usług dostępu do Internetu stacjonarnego (dalej: odpowiedni Regulamin lub odpowiedni Cennik). 

3. W zakresie dotyczącym Usługi HBO Max dokumenty wskazane w ust. 2 stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Wszystkie ceny podane w Regulaminie promocji są cenami brutto. 

5. Termin obowiązywania promocji – od dnia 25 kwietnia 2022 roku do odwołania.   

6. Promocyjne ceny usług dostępne są dla Abonentów Pakietów: Oszczędnego (w zależności od możliwości technicznych), Podstawowego HD, Wygodnego HD lub Plus HD lub osób, 

które równocześnie składają zamówienie na w/w pakiety (chyba że zapisy promocji stanowią wyraźnie inaczej). 

 

Promocja obejmuje Abonenta w zakresie: 

  Unikatowa promocja  

VIP - prestiż 
 Unikatowa promocja – 

 HBO MaxPak 
 Unikatowa promocja –  

HBO HD 

 Prestiżowa promocja - 

CANAL+ Select 

 Prestiżowa promocja - 

CANAL+ Prestiż 
 

 

§ 2 [„Pakiet VIP – Prestiż”] 
 

1. Promocyjne ceny Pakietu VIP – Prestiż przeznaczone są dla Abonentów, którzy w momencie składania Zamówienia na świadczenie usług 

promocyjnych złożą jednocześnie zamówienie na Pakiet Podstawowy HD, Wygodny HD lub Plus HD w promocji na: 23 pełne miesiące lub 24 

pełne miesiące.  

2. Pakiet VIP – Prestiż składa się z Pakietów: CANAL+ Prestiż, Cinemax oraz Top.  

3. Cennik Promocji: 

Abonament za Pakiet VIP – Prestiż 

 

Wariant 23 pełnych miesięcy kalendarzowych: 
- do końca miesiąca aktywacyjnego – w wysokości dotychczas uiszczanej przez Abonenta, za posiadany Pakiet telewizyjny (Abonament 

należny w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 
 

- w pozostałym okresie promocyjnym – 59,90 zł miesięcznie (cena zawiera upust w wysokości 35,10 zł w skali miesiąca, czyli 807,30 zł 

w trakcie trwania całej Umowy; Abonament nie zawiera opłaty za dostęp do Usług cyfrowych); 
 

 

Wariant 24 pełnych miesięcy kalendarzowych: 
- do końca miesiąca aktywacyjnego – w wysokości dotychczas uiszczanej przez Abonenta, za posiadany Pakiet telewizyjny (Abonament 

należny w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 

- w pozostałym okresie promocyjnym – 59,90 zł miesięcznie (cena zawiera upust w wysokości 35,10 zł w skali miesiąca, czyli 842,40 zł 

w trakcie trwania całej Umowy; Abonament nie zawiera opłaty za dostęp do Usług cyfrowych); 
 

 
 

4. Umowa zawierana jest na okres: 
 

 23 pełnych miesięcy kalendarzowych (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych) lub 

 24 pełnych miesięcy kalendarzowych 

 

 

Adres świadczenia Usługi (Lokal)  

Numer Umowy abonenckiej / nr Abonenta  

Data podpisania Umowy / zmiany warunków umowy  Regulamin zawarty: 

 na odległość 

 w lokalu przedsiębiorstwa PROMAX 

 poza lokalem przedsiębiorstwa PROMAX 
 Data, od której obowiązują warunki promocyjne objęte 

postanowieniami Regulaminu promocji: 
 

 Podpisując niniejszy Regulamin promocji strony zawierają aneks do Umowy Abonenckiej. 

Tym samym Strony zmieniają postanowienia Umowy abonenckiej w zakresie objętym postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji ,  

w tym w zakresie wynikających z niego warunków świadczenia usług, należnych opłat oraz okresu trwania umowy wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych. 

Dotychczasowe warunki Umowy abonenckiej, w tym określone w Regulaminie lub Cenniku, niesprzeczne z zapisami niniejszego Regulaminu promocji, nie ulegają zmianie. 

 Umowa o świadczenie usług promocyjnych jest zawierana pod warunkiem zawieszającym zweryfikowania przez Operatora czy istnieją warunki techniczne do jej 

świadczenia w Lokalu oraz zrealizowania przyłączenia Lokalu do Sieci Operatora w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania niniejszego Regulaminu promocji (w 

braku zrealizowania przyłączenia w tym terminie umowa o świadczenie usług promocyjnych nie dochodzi do skutku). Aktywacja usług promocyjnych nastąpi niezwłocznie po 

dokonaniu przyłączenia do Sieci Operatora. Naliczanie Abonamentu za usługi promocyjne nastąpi od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego od momentu aktywacji 

usług promocyjnych. Powyższe postanowienia dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług promocyjnych mają pierwszeństwo zastosowania              w zakresie, w jakim 

nie dają się pogodzić z pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu promocji lub innych dokumentów mających zastosowanie do Umowy, w tym samej Umowy. 

mailto:biuro@promax.media.pl


 

§ 3 [Regulamin usługi „Unikatowa promocja HBO MaxPak” oraz „Unikatowa promocja – HBO HD” 

1. Pakiet HBO MaxPak jest skierowany do Abonentów korzystających z usług cyfrowej telewizji, usług dostępu do Internetu 

w technologii przewodowej (nie dot. Usługi dostępu do Internetu mobilnego). 

2. Usługa obejmuje: 

a. w przypadku Abonentów cyfrowej telewizji w jakości HD - Usługę HBO Max (dostępną dla Abonentów korzystających z faktur 

elektronicznych) oraz Pakiet HBO HD; 

b. w przypadku Abonentów usługi dostępu do Internetu w technologii przewodowej i bezprzewodowej korzystających z faktur 

elektronicznych – Usługę HBO Max, w tym internetowy dostęp do linearnego kanału HBO (w jakości SD). 

Abonenci spełniający więcej niż jedno ze wskazanych wyżej kryteriów otrzymują Usługę w całym, łącznie określonym tam 

zakresie. W przypadku, w którym w toku świadczenia Usługi nastąpi zmiana kryteriów wskazanych powyżej, do zakresu dalszego 

świadczenia Usługi stosuje się odpowiednio wszystkie te postanowienia wskazane powyżej, których kryteria aktualnie spełnia 

Abonent (począwszy od momentu zmiany kryteriów). 

3. Standardowa cena Usługi - miesięczny Abonament w wysokości 36 zł. 

4. Usługa świadczona będzie do końca okresu, na jaki zawarta została Umowa abonencka. 

5. Operator umożliwia świadczenie Pakietu HBO MaxPak na warunkach promocyjnych. Promocyjne ceny HBO MaxPak 

przeznaczone są dla Abonentów, którzy w momencie składania Zamówienia na świadczenie usług promocyjnych: 

-  korzystają z Pakietu HBO HD lub Pakietu HBO MaxPak lub 

-  korzystają z Pakietu HBO HD lub Pakietu HBO MaxPak na warunkach innych niż promocyjne lub 

      - korzystają z pakietu HBO HD na warunkach promocyjnych lub 

      - dla których obecne warunki promocyjne na Pakiet HBO HD albo Pakiet HBO MaxPak wygasają przed dniem   aktywacji 

niniejszej Promocji; 

i którzy: 

 korzystają lub zamawiają równocześnie cyfrową telewizję lub 

 korzystają zamawiają równocześnie dostęp do Internetu technologii przewodowej;  

 korzystają z pakietu HBO HD na warunkach promocyjnych. 

 

6. Cennik Pakietu HBO MaxPak na warunkach promocyjnych: 

Abonament za Pakiet HBO MaxPak: 

- do końca miesiąca aktywacyjnego - w wysokości dotychczas uiszczanej za Pakiet HBO, Pakiet HBO HD lub Pakiet HBO MaxPak 

(Abonament należny w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 

- w pozostałym okresie promocyjnym – 29,90 zł (cena zawiera upust w wysokości 6,10 zł w skali miesiąca, tj. 73,20 zł w czasie 

trwania całej Umowy. 

Umowa na warunkach promocyjnych zawierana jest na czas (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych): 

 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, 
 

§ 4 [ „Unikatowa promocja - HBO HD”] 
 

1. Promocyjne ceny Pakietu HBO HD przeznaczone są dla Abonentów, którzy w momencie składania Zamówienia na świadczenie 

usług promocyjnych: 

- korzystają z pakietu HBO HD na warunkach innych niż promocyjne lub 

- dla których obecne warunki promocyjne na Pakiet HBO HD wygasają przed dniem aktywacji niniejszej Promocji; 

2. Cennik Pakietu HBO HD na warunkach promocyjnych: 

Abonament za Pakiet HBO HD: 

- do końca miesiąca aktywacyjnego – w wysokości dotychczas uiszczanej przez Abonenta za Pakiet HBO HD (Abonament 

należny w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 

- w pozostałym okresie promocyjnym – 24,90 zł (cena zawiera upust w wysokości 5,00 zł w skali miesiąca, tj. 60,00 zł w czasie 

trwania całej Umowy.  

3. Umowa zawierana jest na okres (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych): 

 12 pełnych miesięcy kalendarzowych 

 
 

§ 5 [„Prestiżowa promocja - CANAL+”] 
 

1. Pakiet CANAL+ Prestiż obejmuje: 

  w przypadku Abonentów korzystających z dekodera HD (w tym z PVR) lub modułu CAM - kanały: CANAL+ PREMIUM, CANAL+ 1 HD, CANAL+ 

Sport HD, CANAL+ Sport 2 HD, CANAL+ Sport 3 HD, CANAL+ Sport 4 HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Seriale HD, CANAL+ Dokument HD, 

CANAL+ Family HD, CANAL+ NOW HD. 

Pakiet CANAL+ Select obejmuje:  

 w przypadku Abonentów korzystających z dekodera HD (w tym z PVR) lub modułu CAM kanał: CANAL+ PREMIUM, CANAL+ 1 HD, CANAL+ 

Sport HD, CANAL+ Sport 2 HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Family HD. 

 

 



 

 

2. Cennik Promocji: 

   Abonament za Pakiet CANAL+ Prestiż: 

- do końca miesiąca aktywacyjnego - w wysokości uiszczanej dotychczas przez Abonenta za Pakiet CANAL+ (Abonament należny  

w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 

 - w pozostałym okresie promocyjnym – 49,00 zł (cena zawiera upust w wysokości 20,00 zł w skali miesiąca, czyli 240,00 zł w skali 12 

miesięcy). 

 - w pozostałym okresie promocyjnym – 35,00 zł (cena zawiera upust w wysokości 34,00 zł w skali miesiąca, czyli 816,00 zł w skali 24 

miesięcy). 

         Abonament za Pakiet CANAL+ Select: 

- do końca miesiąca aktywacyjnego - w wysokości uiszczanej dotychczas przez Abonenta za Pakiet CANAL+ (Abonament należny  

w miesiącu, w którym złożono Zamówienie); 

- w pozostałym okresie promocyjnym – 45,00 zł (cena zawiera upust w wysokości 14,00 zł w skali miesiąca, czyli 168,00 zł w skali 12 

miesięcy) 

 

§ 6  [Wspólne warunki Promocji] 
 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do wszystkich Promocji przewidzianych w niniejszym dokumencie, chyba że szczególne 

postanowienia Regulaminu promocji stanowią inaczej.  

2. Promocje skierowane są wyłącznie do Konsumentów, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Operatora. Możliwość korzystania 

z Promocji ograniczona jest wyłącznie do Lokali znajdujących się w zasięgu Sieci tvk i w których istnieją techniczne warunki ich świadczenia. 

3. W przypadku zmiany Pakietu telewizyjnego na niższy niż Podstawowy HD (w przypadku promocji „Pakiet VIP – Prestiż”) lub rozwiązania zawartej 

Umowy w przypadku wszystkich promocji zawartych w niniejszym dokumentcie, również w części, przed upływem okresu obowiązywania Umowy, 

Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty w wysokości sumy udzielonych upustów za pełen minimalny okres do 

skorzystania z warunków promocyjnych, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

Zapisy niniejszego ustępu dotyczą rozwiązania Umowy zarówno przez Abonenta, jak i przez Operatora, z winy Abonenta. 

4. Kanały zawarte w promocjach: „Unikatowa promocja VIP – Prestiż”, „Unikatowa promocja – HBO MaxPak”, „Unikatowa promocja – HBO HD”, 

„Prestiżowa promocja – CANAL+ Select”, „Prestiżowa promocja – CANAL+ Prestiż” dostępne są na głównym urządzeniu abonenckim oraz na 

maksymalnie trzech dodatkowych multiroomach.  

5. W przypadku zmiany Pakietu na niższy niż Podstawowy HD (w przypadku promocji „Pakiet VIP – Prestiż”) lub rozwiązania zawartej Umowy, również 

w części, zgodnie z postanowieniami ust. 4, Regulamin promocji traci zastosowanie, a Umowa w pozostałej części przekształca się  

w Umowę na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem innych promocji, których stroną jest Abonent.  

6. Kwoty, o których mowa w § 6 ust.3 (roszczenie Operatora w związku z przedterminowym rozwiązaniem Umowy) uiszczane będą w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia Abonentowi informacji o naruszeniu postanowień Regulaminu Promocji, na podstawie noty księgowej wystawionej przez 

Operatora. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że 

przedmiotem upustu jest telekomunikacyjne Urządzenie końcowe. 

7. Zawarcie Umowy o świadczenie usług promocyjnych, jak również obowiązek uiszczenia kwoty wskazanej w ust. 3 nie wpływa na postanowienia 

innych promocji, z których korzysta Abonent. 

8. Po upływie okresu obowiązywania Umowy Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia 

Umowy o świadczenie usług promocyjnych. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie. 

9. W okresie obowiązywania Umowy Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych. 

10. Zmiana miejsca świadczenia usług promocyjnych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem kontynuowania przez Abonenta korzystania z Usług 

Operatora, na dotychczasowych warunkach, w nowym Lokalu. Warunki zmiany miejsca świadczenia Usług stanowią Regulamin oraz Cennik. 

11. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy na warunkach promocyjnych stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu promocji (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość), Konsument, który 

zawarł Umowę na niniejszych warunkach promocyjnych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, może w terminie 14 dni od jej 

zawarcia odstąpić od Umowy w zakresie dotyczącym niniejszych warunków promocyjnych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

z wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu. 

12. Od dnia wejścia w życie zmian objętych niniejszym dokumentem, załączone wzorce umowne, w tym regulamin i cennik, znajdą zastosowanie do 

wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta, w zakresie objętym ich postanowieniami. 

 

 

     

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

(czytelnie) 

 

 


