
 

 

 

Regulamin Promocji Pakiet Maksymalny na Święta 

 

1. Organizatorem promocji „Pakiet Maksymalny na Święta”, zwanej dalej „Promocją”, jest Fiberway Sp. z o.o.  

2. Promocja obowiązuje od dnia 11 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.  

3. Promocja jest skierowana do  nowych Abonentów Fiberway Sp. z o.o., którzy w okresie jej obowiązywania tj.: od dnia 11 

grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. zamierzają zawrzed nową umowę na usługę Telewizji cyfrowej Fiberway w aktualnie 

obowiązującej promocji w pakiecie FiberTV (Pakiet Podstawowy i Pakiet Rozszerzony), którzy nie zalegają z opłatami 

abonamentowymi na rzecz Fiberway Sp. z o.o. zwanych dalej „Abonentami”.   

4. Zasady promocji:  

a) Uczestnikiem promocji może byd nowy klient posiadający Usługę dostępu do Telewizji cyfrowej Fiberway.  

b) W ramach promocji nie jest pobierana opłata za zwiększenie pakietu dostępnych kanałów w okresie jej 

obowiązywania tj. od dnia 11 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.  

c) Promocja zostanie aktywowana wszystkim nowym Abonentom korzystającym z usługi FiberTV Pakiet 

Podstawowy oraz Pakiet Rozszerzony automatycznie na okres do 30 grudnia 2021 r. włącznie.    

d) Po zakończeniu promocji tj.: po 30 grudnia 2021 r. usługa  zostanie wyłączona automatycznie, a jej ponowne 

włączenie może nastąpid na wniosek Abonenta po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta. Zmiana pakietu na wyższy 

wymagad będzie zawarcia aneksu do obowiązującej umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami promocyjnymi. 

e) Kontakt z Biurem Obsługi Klienta może nastąpid telefonicznie pod numerem telefonu 12 312 12 13 i poprzez e-mail 

biuro@fiberway.pl.  

5. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystad z innych promocji i ofert okresowych, o ile ich 

regulaminy nie będą stanowiły inaczej.   

6. Każdy nowy Abonent usługi Telewizji cyfrowej Fiberway jest uprawniony do skorzystania z  promocji jednokrotnie z 

zastrzeżeniem, że datą końcową obowiązywania promocji jest dzień 23 grudnia 2021 r.   

7.  Promocja ograniczona czasowo i terytorialnie w zależności od możliwości technicznych Fiberway Sp. z o.o.  

8. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem. 


