CENNIK USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ
w ramach promocji TV SYRION – obowiązuje od 11.2019
1. Wykaz pakietów taryfowych oraz ich parametrów w ramach: cennika usług telewizyjnych [TV Syrion]. Tabela 1.
Tabela 1
1

Nazwa własna
telewizji cyfrowej
partnera

Nazwa Pakietu
Taryfowego

Podstawowy
Plus

JAMBOX Pakiet
Podstawowy Plus
JAMBOX Pakiet
Mini HD
JAMBOX Pakiet
Bogaty Plus

Mini HD
Bogaty Plus
1Aktualna
2 Opłata

Miesięczne opłat Abonamentowe na warunkach
Promocyjnych (kwoty z VAT).

Wymagany rodzaj
przyłącze – medium
dostępowego

2

Standardowa dla umów
zawartych na czas
nieokreślony

Dla umów zawartych na okres 24 msc
29 zł

ETTH, FleszNet,
GPON

200 zł

39 zł

300 zł

59 zł

400 zł

zawartość pakietów programowych dostępna jest na stronach operatora – www.jambox.pl

zawiera koszt dzierżawy dekodera

2. Opłaty związane z Instalacją i Aktywacją usług w ramach [TV Syrion]. Tabela 2.
Tabela 2
Opłata Instalacyjna (kwoty z VAT)

Opłata Aktywacyjna z dekoderem HD (kwoty z
VAT)

Promocyjna przy
Standardowa dla umów
Promocyjna przy
Standardowa dla umów
umowie na 24 miesiące na czas nieokreślony umowie na 24 miesiące na czas nieokreślony
Opłaty za podłączenie dekodera w lokalu Abonenta 2
2

Opłaty związane z usługą Multiroom

1 zł

1600 zł

59 zł

500 zł

1 zł

1600 zł

59 zł

500 zł

USŁUGI ZAWARTE W OPŁACIE AKTYWACYJNEJ:
1. Dojazd do abonenta
2. Przeprowadzenie ustaleń z abonentem dotyczących sposobu wykonania instalacji.
3. Instalacja okablowania pomiędzy terminalem abonenckim a miejscem usytuowania dekodera dla usługi TV – maksymalnie długość kabla wewnętrznego 15
metrów.
4. Konfiguracja usługi telewizyjnej na terminalu abonenckim.
5. Wykonanie pomiarów i zaprezentowanie jakości działania uruchomionych usług.
6. Doradztwo technicznej w zakresie charakterystyki działania usług.
7. Przywrócenie porządku na terenie prowadzonych prac
1

2

W ramach jednej umowy TV SYRION można zakupić maksymalnie trzy rozszerzenia Multiroom. Każde rozszerzenie Multiroom może wymagać zakupu
dodatkowego urządzenia rozdzielającego sygnał.

3. Opłaty miesięczne inne w tym związane z dodatkowymi pakietami telewizji cyfrowej Jambox [TV Syrion]
Opłaty miesięczne Abonamentowe na warunkach promocyjnych (z VAT)
Nazwa Pakiertu

Opłaty dla umów na czas nieokreślony (z VAT)

Opłaty dla umów na czas 12 msc (z VAT)

15 zł

-

Dekoder 4K

9,90 zł

-

Więcej Sportu HD

24,99 zł

14,99 zł

Więcej Erotyki

24,99 zł

14,99 zł

Pakiet Eleven

24,99 zł

14,99 zł

Pakiet Canal+ Select

62,99 zł

44,90 zł

Pakiet Canal +Prestige

68,99 zł

49,90 zł

Pakiet HBO HD+OD+GO

29,99 zł

29,99 zł

Pakiet Cinemax

14,99 zł

10 zł

Pakiet Filmbox

14,99 zł

10 zł

1

Usługa Multiroom

Cennik obowiązuje od 01.11.2019 r.

REGULAMIN PROMOCJI USŁUGI TELEWIZJI CYFROWEJ
DLA ABONENTÓW USŁUGI POWERNET
w ramach promocji TV SYRION – obowiązuje od 11.2019
1. Organizatorem promocji „TV SYRION”, zwanej dalej „Promocją”, jest Syrion Sp. z o.o., zwana dalej „Dostawą Usług”.
2. Promocją objęta jest usługą dostępu do telewizji cyfrowej „TV SYRION”
3. Promocja trwa od 1 listopada 2019 r. do odwołania.
4. Promocja jest skierowana do zainteresowanych, którzy w okresie jej trwania złożą zamówienie na usługę Podstawowy, Mini i Bogaty
w wybranej opcji na czas określony – 24 miesięcy oraz spełniają warunki, określone w ust. 6.
5. Promocja polega na:
a) Obniżeniu miesięcznej opłaty Abonamentowej w stosunku do opłat Standardowych za korzystanie z usług TV SYRION w opcji Podstawowy,
Mini, Bogaty na czas określony 24 miesięcy przy przyznaniu Ulg zgodnie z Tabelą 1:
Tabela 1
Nazwa
Pakietu
Taryfowego

Nazwa własna
telewizji cyfrowej
partnera

Technologia,
w której
realizowana
jest usługa

Podstawowy
Plus

JAMBOX Pakiet
Podstawowy Plus
JAMBOX Pakiet
Mini HD
JAMBOX Pakiet
Bogaty Plus

ETTH,
FleszNet,
GPON

Mini HD
Bogaty Plus

Miesięczne opłat abonamentowe (kwoty z VAT).

Kwota miesięcznej Ulgi
przyznanej w ramach promocji
(kwota z VAT)

Promocyjne dla umów
zawartych na okres 24 msc

Standardowe dla umów
zawartych na czas nieokreślony

29 zł

200 zł

171 zł

39 zł

300 zł

261 zł

59 zł

400 zł

341 zł

b) Obniżeniu opłat związanych z Instalacją i Aktywacja oraz przyznaniu Ulg zgodnie z tabelą: w ramach [TV SYRION]. Tabela 2:
Tabela 2
Opłata Instalacyjna (kwoty
z VAT)
Promocyjna Standardowa
przy umowie dla umów na
na 24
czas
miesiące
nieokreślony

Kwota Ulgi
przyznanej w
ramach
promocji
(kwota z VAT)

Opłata Aktywacyjna z dekoderem
HD (kwoty z VAT)
Promocyjna
przy umowie
na 24 miesiące

Standardowa dla
umów na czas
nieokreślony

Kwota Ulgi przyznanej w ramach
promocji (kwota z VAT)

Opłata aktywacyjna za
podłączenie dekodera w lokalu
abonenta2

1 zł

1600 zł

1599 zł

59 zł

500 zł

441 zł

Opłaty związane z usługą
Multiroom1

1 zł

1600 zł

1599 zł

59 zł

500 zł

441 zł

c) Obniżeniu opłat miesięcznych „innych” w tym związanych z dodatkowymi pakietami telewizji cyfrowej Jambox [TV SYRION] oraz

przyznaniu Ulg zgodnie z Tabelą 3:
Tabela 3

Nazwa Pakiertu

1

Usługa Multiroom

Opłaty miesięczne Abonamentowe na warunkach
promocyjnych (z VAT)

Kwota miesięcznej Ulgi
przyznanej w ramach promocji
(kwota z VAT)

Opłaty miesięczne
abonamentowe na warunkach
standardowych (kwoty z VAT)

Opłaty dla umów na czas nieokreślony (z VAT)

Opłaty dla umów na czas 12 msc (z VAT)

15 zł

-

Dekoder 4K

9,90 zł

-

Więcej Sportu HD

24,99 zł

10 zł

Więcej Erotyki

24,99 zł

10 zł

Pakiet Eleven

24,99 zł

10 zł

Pakiet Canal+ Select

62,99 zł

18,09 zł

Pakiet Canal +Prestige

68,99 zł

20,09 zł

Pakiet HBO HD+OD+GO

29,99 zł

0 zł

Pakiet Cinemax

14,99 zł

4,99 zł

Pakiet Filmbox

14,99 zł

4,99 zł

6. Zainteresowany nabywca może skorzystać z Promocji, jeżeli:
a. Jest posiadaczem aktywnej usługi dostępu do Internetu Dostawcy Usług lub z dniem uruchomienia usługi TV SYRION zostanie posiadaczem aktywnej usługi
dostępu do Internetu Dostawcy Usług, oraz
b. nie zalega z opłatami na rzecz Dostawy Usług; oraz
c. istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi TV SYRION w wybranej przez zainteresowanego opcji we wskazanej lokalizacji.
7. W ramach promocji Dostawca Usług udostępnia Abonentowi na czas zawarcia umowy dekoder telewizji cyfrowej.

8. W okresie obowiązywania umowy zawartej na warunkach Promocji Abonent może zmieniać opcję usługi TV SYRION z opcji: Podstawowy na Mini,
Mini na Bogaty i Podstawowy na Bogaty.
9. Wszelkie zmiany pakietów mogą nastąpić wyłącznie w obrębie wybranej Platformy Telewizyjnej Partnera np. JAMBOX.
10. Zmiana obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym zgłoszono chęć zmiany. Deklaracja zmiany wymaga formy pisemnej w
postaci aneksu do zawartej umowy.
11. Dodatkowe pakiety Tematyczne oraz Premium telewizji JAMBOX można zakupić na okres minimum jednego pełnego okresu rozliczeniowego zgodnie
z tabelą Cennika pakietów dodatkowych.
12. Świadczenie usługi promocyjnej TV SYRION uważane będzie za zakończone z chwilą upłynięcia terminu zakończenia umowy promocyjnej.
13. Abonent może rozwiązać umowę na świadczenie usługi TV SYRION z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
następnego okresu rozliczeniowego po okresie, w którym wypowiedzenie wpłynęło do Dostawcy Usług. Wypowiedzenie należy złożyć w postaci pisemnej w
siedzibie Dostawcy Usług.
14. Jeżeli Abonent, który skorzysta¸ z Promocji, rozwiąże umowę o świadczenie usługi TV SYRION przed upływem okresu, na jaki została umowa zawarta,
zostanie obciążony następującymi opłatami wyrównawczymi:
a.
opłatą w wysokości wynikającej z przyznanej w ramach Promocji ulgi w zakresie opłat aktywacyjnych i instalacyjnej proporcjonalnie do
czasu pozostałego do zakończenia umowy w normalnym trybie; oraz
b. opłatą w wysokości określonej w kolumnach tabeli nr 6 za każdy miesiąc pozostały do zakończenia umowy
w normalnym trybie. Opłaty zostaną naliczone również w przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę Usług z winy Abonenta.
15. Do świadczenia usługi TV SYRION w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
świadczenia usługi telekomunikacyjnych w sieci Syrion „Regulaminie świadczenia usług telewizji cyfrowej” oraz „Cenniku usług dostępu do Internetu”,
„Cenniku usług telewizji cyfrowej” o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

