
 

Regulamin promocji „Black Weeks” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Black Weeks”, zwanej dalej „Promocją”, jest SYRION Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Boczna 6L, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000308765. 

2. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie promocji z wielkiej litery, o ile ich definicji nie zawiera 
niniejszy „Regulamin promocji”, należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującego u Dostawcy usług . 

3. W Promocji może brać udział osoba fizyczna będąca Konsumentem,  

1) nie będąca Abonentem Dostawcy usług, która w okresie obowiązywania Promocji zawrze 
z Dostawcą usług Umowę o świadczenie Usług telekomunikacyjnych na warunkach niniejszej 
Promocji;  

2) będąca Abonentem Dostawcy usług, która: 

a) zawarła Umowę w dowolnym pakiecie, a okres obowiązywania tej Umowy kończy 
się nie później niż w dniu 31 stycznia 2023 roku, 

b) w okresie obowiązywania Promocji zawrze z Dostawcą usług aneks do Umowy o 
świadczenie Usług telekomunikacyjnych, przedłużający okres obowiązywania 
Umowy o kolejne 24 miesiące na warunkach niniejszej Promocji,  

- dalej jako „Uczestnik” 

4. Liczba Uczestników mogących wziąć udział w Promocji jest ograniczona. Szczegóły znajdują się w 
tabeli 1 i tabeli 2 poniżej. Zasady udziału w Promocji znajdują się w § 2 ust. 1.    

5. Promocja obowiązuje do dnia 2 grudnia 2022 roku do godziny 23:59 z zastrzeżeniem, że warunki 
Promocji i pakiety promocyjne różnią się od siebie w zależności od tego, w którym z poniższych okresów 
zostanie zawarta Umowa/aneks na warunkach Promocji: 

1) od godziny 00:00 w dniu 14 listopada 2022 roku do godziny 23:59 w dniu 18 listopada 2022 
roku,  

2) od godziny 00:00 w dniu 21 listopada 2022 roku do godziny 23:59 w dniu 25 listopada 2022 
roku,  

3) od godziny 00:00 w dniu 28 listopada 2022 roku do godziny 23:59 w dniu 2 grudnia 2022 roku.  

6. Uczestnik  ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych, o ile ich 
regulaminy nie będą stanowiły inaczej.  

§ 2. Zasady Promocji 

1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik musi zgłosić Dostawcy usług chęć zawarcia Umowy na 
świadczenie Usług telewizji bądź Usługi internetowej w wybranej przez Uczestnika taryfie. Kontakt 
z Dostawcą usług, inicjujący zawarcie Umowy na warunkach promocyjnych może nastąpić telefonicznie 
pod numerem: 32 723 15 00 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: ul. Boczna 6L,44-240 
Żory. Decyduje kolejność zgłoszeń o zawarcie Umowy/aneksu w warunkach Promocji. 



2. Uczestnik nie będący Abonentem Dostawcy usług może skorzystać z Promocji na niżej wskazanych 
warunkach: 

tabela nr 1 

Okres 
obowiązywania 

Promocji 
Pakiet 

Oplata 
instalacyjna 

i 
aktywacyjna 

Urządzenie TP-
Link Deco M4 w 

cenie (UWAGA! 
Urządzenie TP-Link 

Deco M4 jest 
własnością Dostawcy 

usług. Zostaje 
użyczone Abonentowi 

na czas 
obowiązywania 
umowy. Po jej 

zakończeniu lub 
zmianie pakietu na 
niższy Abonent jest 

zobowiązany do 
zwrotu urządzenia 

TP-Link Deco M4 na 
adres siedziby 

Dostawcy usług) 

Okres, 
na jaki 
zostaje 
zawarta 
Umowa 

Liczba 
Uczestników 

mogących wziąć 
udział w 
Promocji 

 
 
 
 
 

 
Dodatkowe 

warunki 

14.11.22 - 18.11.22 

Premium 
Dla gracza 

bądź 
Premium 
Dla domu 

Brak 
Tak – 

maksymalnie 2 
sztuki 

24 
miesiące 5 - 

21.11.22 - 25.11.22 
Pakiety 
Usługi 

internetowej 

Zgodna z 
cennikiem  

Urządzenie 
zgodne z 

wybraną ofertą 
internetową, 

opłata zgodna z 
cennikiem 

24 
miesiące 20 

6 miesięcy 
bezpłatnych 

Usług 
telewizji, po 

upływie, 
których 
Abonent 

może 
zwrócić 
Dekoder 

albo 
zawrzeć 
Umowę 
telewizji  

28.11.22 - 2.12.22 
Pakiety 
Usługi 

internetowej 
50% opłaty 

Tak – 
maksymalnie 2 

sztuki 

24 
miesiące 10 - 

 

3. Uczestnik będący Abonentem Dostawcy usług może skorzystać z Promocji przedłużając Umowę o 
kolejne 24 miesiące, na poniżej wskazanych warunkach: 

tabela nr 2 



Okres obowiązywania 
Promocji 

Dotychczasowy 
pakiet 

Abonenta 

Nowy 
pakiet 

Abonenta 

Urządzenie TP-
Link Deco M4 w 

cenie (UWAGA! 
Urządzenie TP-Link Deco 

M4 jest własnością 
Dostawcy usług. Zostaje 
użyczone Abonentowi na 

czas obowiązywania 
umowy. Po jej 

zakończeniu lub zmianie 
pakietu na niższy 

Abonent jest 
zobowiązany do zwrotu 

urządzenia TP-Link Deco 
M4 na adres siedziby 

Dostawcy usług) 

Liczba 
Uczestników  

mogących 
wziąć udział 
w Promocji 

 
 

 
 
 

Dodatkowe 
warunki 

14.11.22 - 18.11.22 Dowolny pakiet 

Premium 
Dla gracza i 

Premium 
Dla domu 

Tak, zestaw 2 sztuk1 5 ___ 

21.11.22 - 25.11.22 

Dowolny pakiet 
internetowy za 

wyjątkiem 
pakietów Usług 

telewizji 

Bogaty 
(w cenie 
pakietu 

Mini HD) 
przez 6 

miesięcy 

Nie 5 

Aktywacja, 
multiroom oraz 
montaż płatne 

zgodnie z 
cennikiem2 

28.11.22 - 2.12.22 Dowolny pakiet 

Premium 
Dla domu 

bądź 
Premium 

Dla gracza 
w cenie 

obniżonej o 
10 zł przez 
6 miesiecy 

nie 10 

Promocja  
dostępna z 
zestawem  

urządzeń TP-Link 
Deco M4 płatnymi 

zgodnie z 
cennikiem3 

 
 

4. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje ulgi zgodnie z opisami znajdującymi się w tabeli nr 1 oraz 
tabeli nr 2, liczonymi od aktywacji Usług, a po tym okresie, do końca obowiązywania Umowy naliczana 
będzie opłata w wysokości zgodnej z wybraną przez Uczestnika taryfą dla umów na czas określony.  

5. Warunkiem obowiązywania Promocji i uzyskiwania korzyści z niej wynikających jest nieprzerwane 
obowiązywanie zawartej Umowy, przez cały okres, na jaki została ona zawarta. 

6. W przypadku jednostronnego rozwiązania zawartej w ramach Promocji Umowy, dokonanego przez 
Abonenta (Uczestnika) lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta (Uczestnika) przed upływem 
terminu, na jaki Umowa ta została zawarta, Dostawcy usług przysługuje wobec Uczestnika roszczenie o 
zwrot przyznanej mu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiązania.  

 
1 Każda kolejna sztuka Urządzenia TP-Link Deco M4 płatna według cennika dostępnego na stronie internetowej Dostawcy usług, w zakładce  
Cennik.  Wizyta i montaż płatne cennika dostępnego na stronie internetowej Dostawcy usług, w zakładce Cennik.  
2 Cennik dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług, w zakładce Cennik.  
3 Cennik dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług, w zakładce Cennik. 

https://syrion.pl/cennik
https://syrion.pl/cennik
https://syrion.pl/cennik


7. Wszystkie opłaty abonamentowe za Usługi świadczone w ramach Promocji Uczestnik jest zobowiązany 
uiszczać w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie i w Regulaminie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej z Uczestnikiem Umowy. 

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi 
Klienta Dostawcy usług, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Dostawcę usługę na każdoczesną 
prośbę Abonenta. 

3. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022 roku i obowiązuje do Umów 
zawartych na warunkach Promocji od tego dnia.  

 

 

 

 

 

  

 


