
Regulamin Promocji  

„Pakiet STARTOWY” 

Edycja 5. 

 

1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady i warunki korzystania z pakietu STARTOWEGO. 

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą mają znaczenie zgodne z 

definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Regulamin Promocji skierowany jest do osób nie będących Abonentami Operatora a także Abonentów, którzy 

nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.  

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz 

Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji. 

5. Aby skorzystać z Regulaminu Promocji konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych na usługę: 

a) internetu kablowego w dowolnym pakiecie lub 

b) telefonii stacjonarnej w dowolnej taryfie lub 

c) internetu kablowego w dowolnym pakiecie oraz telefonii stacjonarnej w dowolnej taryfie. 

6. Operator ma prawo odmówić zawarcia Regulaminu Promocji kiedy w Lokalu Abonenta jest brak możliwości 

technicznych uruchomienia usług lub jeżeli usługi wymienione w punkcie 5 są świadczone przy zastosowaniu 

kabli światłowodowych lub przy pomocy fal radiowych. 

7. Do wzięcia udziału w Regulaminie Promocji nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań, 

oprócz wymienionych w punkcie 5. 

8. W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator zobowiązuje się w okresie od dnia zawarcia Umowy 

do dnia 31.05.2023 aktywować pakiet STARTOWY Abonentom, którzy spełnili wymagania, o których mowa 

w punkcie 5. 

9. W ramach niniejszego Regulaminu Promocji Operator zobowiązuje się: 

a) udzielić jednorazowy upust na Opłatę aktywacyjną pakietu STARTOWEGO w wysokości 1 zł, 

b) udzielić upust na Opłatę abonamentową za pakiet STARTOWY w wysokości 10,90 zł miesięcznie. 

10. Upust o którym mowa w punkcie 9 b) powyżej, będzie przyznawany w okresie trwania niniejszego 

Regulaminu Promocji pod warunkiem posiadania przez Abonenta aktywnych usług wymienionych w punkcie 

5. 

11. Rezygnacja Abonenta z usług wymienionych w punkcie 5 powoduje utratę prawa do korzystania z niniejszego 

Regulaminu Promocji.  

12. Niniejszy Regulamin Promocji ważny jest w okresie od dnia 01.11.2022 do dnia 31.05.2023. 

13. Niniejszy Regulamin Promocji można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora. 

 


