Regulamin promocji „Oferta świąteczna”
I KORZYŚCI PROMOCJI
1. Obniżone opłaty w Okresie Rozliczeniowym (okres nie dłuższy niż 24 miesiące)
2. Obniżone Opłaty Jednorazowe
3. Otrzymanie prezentu w postaci pakietu TV Komfort Plus, Pakietu Internet 1000 Mb/s oraz TV z nagrań 7 dni na pełen
okres rozliczeniowy.
4. Otrzymanie dodatkowych rabatów za wyrażenie wszystkich Zgód marketingowych (rabat 5 zł miesięcznie) oraz
wyrażenie zgody na e-Fakturę (rabat 5 zł miesięcznie) przyznawanych zgodnie z odrębnym Regulaminem Promocji
„Zgody marketingowe/e-faktura”.
II DEFINICJE
1. Organizator Promocji- firma JMDI Sp. z o.o., ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa.
2. Promocja- kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Oferta świąteczna”,
stanowiąca warunki i zasady nabywania i świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
3. Umowa- Umowa o Świadczenie Usług przez Organizatora Promocji zawarta na warunkach promocyjnych, na czas
określony 24 miesięcy dla usług oferowanych przez Operatora w niniejszym Regulaminie Promocji.
4. Przystąpienie do promocji- data zawarcia przez Uczestnika Promocji Umowy na warunkach określonych w Umowie
oraz w niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnik Promocji-pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
lub podmiot posiadający osobowość prawną, zamieszkała w zasięgu sieci Dostawcy Usług na obszarach których, ze
względów technicznych, możliwe jest korzystanie z tych Usług, która zawarła z Dostawcą Usług Umowę na
świadczenie Usług na promocyjnych warunkach niniejszej Promocji.
6. Prezent- Telewizja Komfort Plus, Internet 1000 Mb/s oraz TV z nagrań 7 dni do każdego pakietu (TV + Internet) przez
jeden pełen okres rozliczeniowy lub Internet 1000 Mb/s do każdego pakietu Internetu przez jeden pełen okres
rozliczeniowy.
7. Okres rozliczeniowy- okres za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu
świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Dostawcę usług dniach miesiąca. Okres
rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
III CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja trwa od dnia 8.11.2021r. do 9.01.2022r.
IV UCZESTNICY PROMOCJI
Promocja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich Klientów, którzy na dzień przystąpienia do Promocji spełniają
warunki określone w niniejszym Regulaminie.
V ZASIĘG PROMOCJI
Promocja organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji jest ograniczona terytorialnie i technologicznie.
Dostępna jest na budynkach wielolokalowych, gdzie Operator świadczy usługi w technologii światłowodowej lub na
budynkach wielolokalowych gdzie została zmodernizowana sieć do 1000 Mb/s.
VI ZASADY PROMOCJI
1. W ramach Promocji opłata za Abonament za Usługę lub Pakiet usług ulega w Okresie Rozliczeniowym (okres nie
dłuższy niż 24 miesiące) obniżeniu do wartości określonych w Tabeli nr 1. Zakup Usług może odbyć się wyłącznie w
ramach oferty przygotowanej przez Dostawcę Usług prezentowanej w Tabeli nr 1.
2. Po 24 miesiącach Okresu Rozliczeniowego opłata za Abonament za Usługę lub Pakiet usług ulega zmianie określonej
w Tabeli nr 1.
3. Opłaty jednorazowe w ramach Promocji zostają obniżone następująco:
a) W przypadku wyboru Usługi (Internet) koszt opłaty aktywacyjnej to 19 zł, zaś opłaty instalacyjnej 1 zł

b) W przypadku wyboru Pakietu Usług (Internet i TV) koszt opłaty aktywacyjnej to 28 zł, zaś opłaty instalacyjnej 2
zł
4. Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto i uwzględniają dodatkowe rabaty wyrażenie wszystkich zgód
marketingowe oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie e-faktury (szczegóły opisane w pkt. I.4.)
5. Prędkości pakietów Usługi Internetu Stacjonarnego użyte w niniejszym regulaminie oznaczają Deklarowane
Prędkości pobierania danych w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Dostawcy Usług.
Tabela nr 1

Suma opłat jednorazowych
Usługa lub Pakiet usług
Internet 400 Mb/s + Telewizja 137 pr.
Internet 600 Mb/s + Telewizja 137 pr.
Internet 400 Mb/s + Telewizja 164 pr.
Internet 400 Mb/s + Telewizja 137 pr.+
Pakiet Eleven Sports + Pakiet Canal+ Prestige
Internet 400 Mb/s
Internet 600 Mb/s
Internet 800 Mb/s
Internet 1000/200 Mb/s

Cena
promocyjna

Cena
regularna

Udzielony
rabat

Cena
promocyjna

Cena
regularna

Udzielony
rabat

59,90 zł
64,90 zł
79,90 zł

166,00 zł
170,00 zł
186,00 zł

106,10 zł
105,10 zł
106,10 zł

30 zł
30 zł
30 zł

300 zł
300 zł
300 zł

270 zł
270 zł
270 zł

99,90 zł

261,00 zł

161,10 zł

30 zł

300 zł

270 zł

44,90 zł
54,90 zł
64,90 zł
79,90 zł

126,00 zł
130,00 zł
140,00 zł
220,00 zł

81,10 zł
75,10 zł
75,10 zł
140,10 zł

20 zł
20 zł
20 zł
20 zł

400 zł
400 zł
400 zł
400 zł

380 zł
380 zł
380 zł
380 zł

6. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed
upływem terminu ustalonego w Umowie zawartej na warunkach promocyjnych, lub której zawarcie wiązało się z
ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości zwrotu przyznanych
ulg i rabatów pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej
rozwiązania.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Promocja „Oferta świąteczna”, opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na
zasadach promocyjnych przez JMDI. Nie dotyczy promocji „ Zgody marketingowe/e-faktura”
2. Firma JMDI zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania
przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług
Dostawcy Usług.
4. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.jmdi.pl oraz w siedzibie firmy JMDI,
ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa.
5. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.

