Regulamin Promocji Internet "Mega Świetlny Internet - pierwsza rocznica z
OPTO-TECH" na 12 miesięcy
Obowiązuje od dnia 01.10.2017 r. do 31.07.2018 r.
1.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora
2. Udział w Promocji
A. Promocja jest kierowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, w tym osób zawierających umowy
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (Uczestnik Promocji), będących na dzień zawarcia umowy
klientami Operatora i zawierających po terminie obowiązywania poprzedniej umowy z Operatorem nową
Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w trakcie trwania poprzedniej umowy w celu zachowania
kontynuacji świadczenia usług.
B. Promocja skierowana jest do Klientów Opto-Tech, którzy:
- zawrą umowę w podanym wyżej okresie,
- nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
- zawrą Umowę na czas określony wynoszący 12 miesięcy z Operatorem, w ramach Promocji.

3. Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić od 01.10.2017 do 31.07.2018 r. (data zawarcia Umowy).
Wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne są na stronie www.opto-tech.pl.
4. Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Klienta
A. Po upływie terminu, na jaki została zawarta Umowa, to jest po upływie 12 miesięcy, usługi będą świadczone
na warunkach zgodnych z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora
na dzień rozwiązania Umowy, według cen w obowiązujących na dzień zakończenia Umowy Cenniku dla Umów
na czas nieokreślony.
B. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

Wartość brutto
zł/miesiąc - umowa Wartość brutto zł/miesiąc - umowa
Opłata
12 miesięcy po
12-mc cena standardowa wg Cennika
aktywacyjna
okresie
na dzień rozpoczęcia Promocji
promocyjnym
MEGA ŚWIETLNY INTERNET
600/60 Mb/s
MEGA ŚWIETLNY INTERNET
260/20 Mb/s
MEGA ŚWIETLNY INTERNET
140/15 Mb/s
MEGA ŚWIETLNY INTERNET
70/10 Mb/s

0 zł

89 zł

499 zł

0 zł

69 zł

299 zł

0 zł

59 zł

199 zł

0 zł

49 zł

145 zł

MEGA ŚWIETLNY INTERNET
30/5 Mb/s

0 zł

45 zł

125 zł

MEGA ŚWIETLNY INTERNET
10/2 Mb/s

0 zł

39 zł

99 zł

INTERNET OPTO - TECH za
każde 10 Mb/s

-

5 zł

50 zł

C. Ulga udzielona Klientowi w wyniku Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punkcie 4 w okresie 12
miesięcy obowiązywania warunków Umowy i przedstawiona jest w tabeli poniżej.

INTERNET OPTO - TECH 600/60 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH 260/20 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH 140/15 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH 70/10 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH 30/5 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH 10/2 Mb/s
INTERNET OPTO - TECH za każde dodatkowe 10 Mb/s

Wysokość ulgi przy promocji na 12 miesiące
5170 zł
3010 zł
1930 zł
1402 zł
1210 zł
970 zł
540 zł

5. Zobowiązania Uczestnika Promocji
A. Klient zobowiązany jest do pozostania Klientem (utrzymania obowiązywania Umowy) przez pełen okres 12
miesięcy trwania Umowy.
B. Rozwiązanie Umowy w okresie opisanym wyżej wiąże się z obowiązkiem zwrotu udzielonej Klientowi ulgi
pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu, który upłynął od dnia zawarcia Umowy.
6. Postanowienia końcowe
Regulamin Promocji jest częścią Umowy w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
obowiązującego u Operatora, jeśli Klient zawarł Umowę w ramach oferty promocyjnej na zasadach niniejszej
Promocji. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora oraz Umowy i obu Cenników.
Każdy Klient zawierający Umowę na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte.

Podpis Klienta
......................................................

