
Załącznik nr 3 do Umowy Abonenckiej xPlay
METRO TVMETRO TV

Regulamin promocji „Rewolucyjne FORWEB TV” 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług 
obowiązującym u Operatora.

Udział w promocji

Promocja jest kierowana do wszystkich chcących podpisać z operatorem 
Umowę Abonencką na świadczenie Usług METROTV.

Czas trwania Promocji 
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od  1  stycznia 2023 roku do 
odwołania.  

Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta 
 1. W przypadku udostępnienia Abonentowi dekodera STB przez 

Operatora w ramach Usługi telewizyjnej.
Abonent podpisuje Umowę Abonencką na okres 12, lub 
24 miesięcy.

a) Pakiet Telewizja – METROTV - obniżka opłaty za 
aktywację Usługi w Lokalu Abonenta zostaje obniżona do
• w umowie 12-miesięcznej dla urządzenia STB HD 

do 99 zł brutto (wartość ulgi wynosi 201 zł)
• w umowie 24-miesięcznej dla urządzenia STB HD 

do 99 zł brutto (wartość ulgi wynosi 201 zł brutto)

b) Pakiet Telewizja i Internet - METRONET - obniżka opłaty 
za aktywację Usługi w Lokalu Abonenta zostaje obniżona 
do 

• w umowie 12-miesięcznej dla urządzenia STB HD 
do 49 zł brutto (wartość ulgi wynosi 251 zł)

• w umowie 24-miesięcznej dla urządzenia STB HD 
do 49 zł brutto (wartość ulgi wynosi 251 zł)

    

Wysokość ulgi za Usługę telewizyjną wynosi:
• w umowie 12-miesięcznej dla pakiet Telewizja – 

METROTV - 60 zł brutto 
• w umowie 24-miesięcznej dla pakiet Telewizja – 

METROTV -  240 zł brutto
• w umowie 12-miesięcznej dla  pakiet Telewizja i 

Internet - METRONET – 180 zł brutto 
• w umowie 24-miesięcznej dla pakiet Telewizja i 

Internet – METRONET – 480 zł brutto

Opłata abonamentowa za Usługę Dostępu do Internetu zostaje 
obniżona:

• w umowie 12-miesięcznej do 30 zł brutto dla
                   taryfy 100/50 Mb/s  wartość ulgi wynosi 576 zł 

brutto
• w umowie 24-miesięcznej do 24 zł brutto dla
        taryfy 100/50 Mb/s wartość ulgi wynosi  1296 zł 
        brutto
• w umowie 12-miesięcznej do 40 zł btutto dla taryfy 

250/100 Mb/s wartość ulgi wynosi 696 zł brutto
• w umowie 24-miesięcznej do 34 zł brutto dla

taryfy 250/100 Mb/s wartość ulgi wynosi 1536 zł 
brutto

• w umowie 12- miesięcznej do 46 zł brutto dla taryfy
500/150 Mb/s wartość ulgi wynosi 768 zł brutto

• w umowie 24-miesięcznej do 40 zł brutto dla taryfy 
500/150 Mb/s wartość ulgi wynosi 1680 zł brutto

• w umowie 12- miesięcznej do 56 zł brutto dla taryfy
750/200 Mb/s wartość ulgi wynosi 888 zł brutto

• w umowie 24-miesięcznej do 50 zł brutto dla taryfy 
750/200 Mb/s wartość ulgi wynosi 1920 zł brutto

• w umowie 12- miesiecznej do 80 zł brutto dla taryfy
1000/300 Mb/s wartość ulgi wynosi 1080 zł brutto

• w umowie 24-miesięcznej do 70 zł, brutto dla taryfy
1000/300 Mb/s wartość ulgi wynosi 2400 zł

 2.  Po okresie terminowym abonament nie ulega zmianie.

 
Zobowiązania Uczestnika Promocji 

 1. W przypadku podpisania przez Abonenta umowy terminowej 
na okres 12, lub 24-miesięcy.
 a) Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem 

przez pełen okres 12, lub 24-miesięcy trwania Umowy 
Abonenckiej.

 b) Rozwiązanie umowy przed końcem 12, lub 24- miesięcy 
od dnia aktywacji Umowy Abonenckiej, wiąże się z 
roszczeniem odszkodowawczym w wysokości udzielonych
Abonentowi ulg określonych w niniejszym Regulaminie. 
Dodatkowo stosuje się zapisy Regulaminu Swiadczenia 
Usług Telewizji Cyfrowowej  FORWEB TV stanowiącego
Załącznik numer 1 do Umowy Abonenckiej 

 2. W przypadku podpisania umów na Internet i telewizję. 
Abonent może rozwiązać jedną z nich, przy czym abonament 
do wybranej usługi będzie powiększony do aktualnej propozycji
Operatora. Dodatkowo przy rozwiązaniu umowy terminowej, 
Operator ma prawo do pobrania opłaty w kwocie udzielonej 
ulgi pomniejszoną o czas korzystania z usług.

   

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli 

Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty 
promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie postanowienia Ogólnego Regulaminu 
Świadczenia Usług obowiązującego u Operatora.

3. Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na zasadach 
Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że 
zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki 
w nim zawarte.

4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1-go stycznia
2023 r. 
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