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${E:Zasady korzystania z promocji„Multinagrywarka”}
obowiązują od 19 sierpnia 2019 r. do odwołania

1.

W tym dokumencie opisujemy zasady korzystania z oferowanej przez nas promocji „Multinagrywarka” (dalej Promocja). Działanie
Multinagrywarki w pozostałym zakresie określają „Zasady korzystania z Multinagrywarki”.

Warunki promocyjne dla Abonentów wybranych ofert
2. Jeśli w czasie trwania Promocji zawarli lub przedłużyli Państwo z nami umowę na Usługę TV w technologii kablowej w jednej z następujących
ofert :
1) Internet z Usługą TV i Telefonem lub
2) Orange Love Internet/TV/Telefon domowy/Telefon komórkowy,
(dalej Oferty), a warunki tej Oferty lub związanej z nią promocji nie wykluczają skorzystania z Promocji „Multinagrywarka”,
zwalniamy Państwa z opłaty technicznej za Multinagrywarkę do końca okresu, przez który będą Państwo korzystać z Oferty.
3. Z chwilą, z którą zaczną Państwo korzystać z innej oferty niż Oferta objęta Promocją, wyłączymy Państwu Multinagrywarkę. Jeśli nie chcą
Państwo utracić dostępu do nagrań w Multinagrywarce, muszą Państwo od razu włączyć Multinagrywarkę w ramach nowej oferty.
Zwolnienie z opłaty za okres testowy
4. Jeżeli nie korzystają Państwo z żadnej z Ofert objętych Promocją i włączyli Państwo Multinagrywarkę w czasie trwania Promocji, zwolnimy
Państwa z opłaty technicznej za Multinagrywarkę za pierwszy miesiąc korzystania (za tzw. okres testowy).
5. Po upływie okresu testowego, Multinagrywarka pozostaje aktywna przez kolejne miesiące, chyba że Państwo ją wcześniej wyłączą. Za kolejne
miesiące korzystania z Multinagrywarki ponoszą Państwo opłatę techniczną wynikającą z aktualnych „Zasad korzystania z Multinagrywarki”.
6. Mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia z opłaty technicznej za okres testowy po raz kolejny, jeśli w okresie trwania Promocji włączą Państwo
Multinagrywarkę ponownie po 12 miesiącach od dnia, kiedy ją Państwo włączyli po raz pierwszy.
Postanowienia końcowe
7. O odwołaniu Promocji poinformujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli przystąpili Państwo do Promocji przed jej odwołaniem, warunki
promocyjne dla Ofert będą się do Państwa stosować do końca okresu, przez który korzystają Państwo z Oferty, a zwolnienie z opłaty za okres
testowy - do końca okresu testowego.
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