
„HBO GO na próbę 2018”  Pakiet HBO GO strona 1  

 

 

 Łódź, 1 kwietnia 2018 r. 
................................................................... 
                Imię i nazwisko Abonenta 

 
 

 
................................................................... 

                        Adres Abonenta 

 

 

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI 
 „HBO GO na próbę 2018” 

 prowadzonej przez  
Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

 

I. W PROMOCJI ABONENT OTRZYMUJE 
 Ulgę w opłacie abonamentowej na wybrane w Promocji pakiety Usługi w trakcie całego okresu 

zobowiązania 
 Ulgę w opłacie aktywacyjnej 

 

II. OPŁATY I OSZCZĘDNOŚCI W PROMOCJI 

 

1. Opłaty abonamentowe za wybrany w Umowie Pakiet: 
 

Pakiet Usługi 

TOYAtv 

Miesięczna opłata 

abonamentowa bez Promocji 

Opłaty i ulgi w Promocji 

HBO GO 

□ 

 

29.90 zł 

Miesięczna opłata abonamentowa wynosi:  

 0.00 zł (ulga 29.90 zł) przez trzydzieści dni od aktywacji. 

 

2. Opłaty aktywacyjne – jednorazowe. 
 

Opłata bez promocji Opłata w Promocji Ulga w Promocji 

 
35.00 zł 

 
0.00 zł 

 
35.00 zł 

3. Po 30 dniach bezpłatnego okresu, jeśli zakończy się on w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, zostanie 
naliczona opłata abonamentowa w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej w promocji za dany Pakiet, 
pomnożonej przez ilość dni pozostałych do końca miesiąca. 
 

III. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI 
 

1. Uczestnikiem Promocji może zostać pełnoletnia osoba nie będąca Abonentem sieci TOYA lub sieci innych 
Operatorów świadczących usługę TOYAcyfrowa TV, TOYAtv lub TOYAtv FIRMA chcąca skorzystać z usług 
sieci TOYA, mieszkająca w zasięgu sieci po wykonaniu instalacji przez Operatora, chyba że w lokalu 
istnieje sprawna instalacja, po zawarciu Umowy. 

2. Uczestnikiem Promocji Pakietu Usługi, wskazanego w Regulaminie, nie może zostać Abonent (dotyczy 
również małżonków, krewnych lub powinowatych, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz 
osób pozostających we wspólnym pożyciu, jeżeli wymienione osoby wspólnie z Abonentem zamieszkują  
lub gospodarują), który posiadał już ten lub wyższy Pakiet Usługi i był on aktywny w okresie ostatnich 12 
miesięcy przed przystąpieniem do Promocji. 

3. Uczestnikiem Promocji mogą zostać osoby, które przed przystąpieniem do Promocji nie posiadały żadnych 
zaległych zobowiązań na rzecz Operatora.  

4. Obszar Promocji obejmuje wszystkie sieci świadczące usługę TOYAtv, TOYAtv Firma lub TOYAcyfrowa TV. 
 

IV. KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI 
 

1. Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie można zawierać w okresie             
od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

2. Podłączenie Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nie może nastąpić później  
niż 15 lipca 2018 r.  

 

V. OKRES ZOBOWIĄZANIA 
 

1. Umowa w Promocji zostaje zawarta na czas nieoznaczony bez okresu zobowiązania. 
2. W przypadku aktywacji Pakietu w elektronicznym Biurze Obsługi Abonenta (eBOA) na stronie 

www.eboa.toya.net.pl lub przy wykorzystaniu Odbiornika cyfrowego 3G HD / 3G HD PVR zatwierdzając 
wybór kodem PIN, aktywacja nastąpi do 5 minut (średni czas ok. 2 minuty) od momentu zatwierdzenia 
transakcji w eBOA lub na Odbiorniku cyfrowym potwierdzonego mailem zwrotnym od Operatora  
lub komunikatem na ekranie telewizora. 

http://www.eboa.toya.net.pl/
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3. Umowa może być rozwiązana w bezpłatnym okresie korzystania z Usługi ze skutkiem natychmiastowym, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia o którym mowa: w § 3 ust 10 „Umowy o korzystanie z usług TOYA” 
lub w § 3 ust 7 „Umowy TOYA Firma”, ale nie wcześniej niż po czternastym dniu od zawarcia umowy. 
Rezygnacja może być złożona pisemnie w lokalnym Biurze Obsługi Abonenta lub telefonicznie  
za pośrednictwem Infolinii TOYA pod numerem telefonu 426333888.  
 

VI. DEFNICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Promocji „HBO GO na próbę 2018” zwanej w niniejszym Regulaminie „Promocją”  
jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, zwana „Operatorem”. 

2. Pod pojęciem „Umowy” należy rozmieć „Umowę o korzystanie z usług TOYA” lub „Umowę TOYA FIRMA”. 
3. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż Pakietu HBO GO usługi TOYAtv lub TOYAtv FIRMA, zwanymi  

w Regulaminie „Usługami”. 
4. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży Usługi w przypadku braku możliwości technicznych 

lub zaistnienia przeszkód formalnych. 
5. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Zakończenie Promocji  

nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania. 
6. Uczestnik Promocji może zmienić miejsce zainstalowania urządzenia dostępowego (świadczenia Usługi) 

pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonania przyłącza w nowym miejscu, przy czym  
w przypadku:  

a. posiadania sprawnej instalacji w mieszkaniu, opłata instalacyjna nie będzie pobrana, opłata 
aktywacyjna pobrana będzie wysokości 50% opłaty Cennikowej, 

b. braku instalacji w mieszkaniu, opłata instalacyjna i aktywacyjna pobrana będzie wysokości 50% 
opłaty Cennikowej. 

Brak sprawnej instalacji TOYA lub możliwości jej wykonania w nowym miejscu nie upoważnia uczestnika  
do niedotrzymania warunków Promocji. 

7. Pozostałe opłaty w niniejszej Promocji nie ulegają zmianie i są zgodne z bieżącym „Cennikiem usług TOYA” 
lub „Cennikiem usług TOYA FIRMA”. 

8. Wszystkie wymienione ceny w niniejszym Regulaminie Promocji są cenami brutto.  
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają zapisy Umowy, 

„Cennika usług TOYA”  lub „Cennika usług TOYA Firma” oraz „Regulaminu korzystania z usług TOYA” lub 
„Regulaminu TOYA FIRMA”. 

 
 

Oświadczam, że przed wyrażeniem woli związania się umową na warunkach niniejszego Regulaminu 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 


