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Regulamin Promocji Usług „Voucher usługa premium – IV Letnie Wieczory Filmowe” 
 

§1 
Definicje 

Voucher – dokument wystawiony i opieczętowany przez E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy ul. 

Wolności 4, umożliwiający jego nabycie i realizację zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Voucher usługa premium – IV Letnie Wieczory Filmowe” jest „E-CHO” sp. z o.o.  
z siedzibą w Choszcznie, adres siedziby: ul. Wolności 4, 73-200 Choszczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000194171, NIP 5941515236, REGON 812665053, o kapitale 
zakładowym 50.000 zł, http://www.e-cho.pl, tel. 957159000, adres e-mail: bok@e-cho.pl, zwaną dalej 
„Operatorem 
2. Promocja obowiązuje w okresie od 12 lipca 2019r. do 30 września 2019r. Decyduje data zlecenia 
uruchomienia usługi premium oraz okazanie ważnego Vouchera. 
3. W promocji może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która: 

a. posiada zawartą z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na usługę Telewizji 

(pakiety Mały HD, Duży HD, Mega HD), która w chwili realizacji Vouchera jest aktywna.  

b. wypełni w Biurze Obsługi Klienta E-CHO wniosek o uruchomienie usługi dodatkowej. 

4. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia usługi, w przypadku gdy Uczestnik zalega  
z płatnościami, bądź reguluje je nieterminowo. 

§3 
Zasady Promocji 

1. Każdy Uczestnik, który w okresie promocji zrealizuje jeden z dedykowanych Voucherów, otrzyma możliwość 
skorzystania z promocyjnej ceny pakietów premium wskazanych w Voucherze i wymienionych w poniższej 
tabeli: 

 
 
 
 
 
 
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 
 
2. Promocja „Voucher usługa premium – IV Letnie Wieczory Filmowe” nie łączy się z innymi dostępnymi 
promocjami oraz zniżkami, oferowanymi przez Operatora.  
3. Uczestnik w trakcie trwania promocji może skorzystać z wyłącznie z jednego Vouchera. 
4. Voucher może być zrealizowany w Biurach Obsługi Klienta E-CHO. 

5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. 

6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. 

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego 

przekazaniu a tym samym nie przysługują Nabywcy z tego tytułu żadne roszczenia. 

8. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu lub jego zakończenie, w czasie nieokreślonym. 

9. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, realizując Voucher w ramach promocji. 

10. Termin ważności Vouchera: 30-09-2019 r. 

pakiety/kanały cena podstawowa cena promocyjna okres promocyjny 

Eleven Sports (4 kanały) 9,90 zł 0 zł 6 miesięcy 

Filmbox 9,90 zł 0 zł 3 miesiące 

Canal+8 49,90 zł 0 zł 3 miesiące 
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