
Regulamin Promocji "W Pakiecie taniej " -  Internet  + TV  na 24 miesiące 
obowiązuje od dnia 18.02.2019 do odwołania 
 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora w dniu zawarcia umowy (w przypadku zawarcia Umowy w 
warunkach obowiązywania więcej niż jednego regulaminu, świadczenie usług, zastosowanie znajduje regulamin 
przyjęty u Operatora najpóźniej). 
 
2. Udział w Promocji 
A. Promocja jest kierowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej (konsumenci) (Uczestnik Promocji), zawierających w terminie obowiązywania promocji, 
jednocześnie, następujące umowy: 
a)  z Operatorem – Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych pakiety: INTERNET 140/15 (można łączyć 
jedynie z pakietem OPTIMUM) Mb/s lub INTERNET 70/10 Mb/s (można łączyć jedynie z pakietem SMART). 
b) z Operatorem działającym wspólnie z EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, 
wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS podnumerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 
7781410391, kapitał zakładowy 200.000 zł oraz EVIO Sp. z o.o. z siedzibą wPoznaniu, 61-714, al. Niepodległości 
27, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126, REGON:301664164, NIP: 783-
166-63-08, kapitał zakładowy 30.000 zł (dalej: EVIO) usług dostarczania programów telewizyjnych, na pakiet 
SMART ORAZ OPTIMUM – na zasadach Regulaminu promocji pn. „Regulamin promocji W Pakiecie taniej – dot. 
usługi TV”, który to regulamin stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jego integralną część. 
B. Warunkiem skorzystania z Promocji jest pozytywna weryfikacja przez Operatora możliwości technicznych do 
podłączenia usługi w lokalizacji zamieszkiwanej przez Uczestnika Promocji, gdzie ma zostać podłączona usługa, 
z tym zastrzeżeniem, że osoby te: 
- w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wprowadzenie niniejszej Promocji nie zawarły z Operatorem lub 
EVIO innej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach promocyjnych (w ramach innej 
promocji Operatora lub EVIO), 
- zawrą umowę w podanym wyżej okresie,celem uzyskania usług na użytek osobisty, bez możliwości dalszego 
rozdzielania i dalszej dystrybucji, w tym sprzedaży czy udostępniania pod tytułem karnym, uzyskanych usług, 
- nie zalegają względem Operatoralub EVIO z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu, również z tytułu poprzednio 
zawieranych umów, w tym odnośnie innych nieruchomości oraz zdały uprzednio użytkowany sprzęt, 
- zawrą Umowę na Czas Określony z Operatorem i EVIO, w ramach wyżej wskazanych Promocji na objęte 
promocjami pakiety, 
- wyrażą zgodę na doręczanie faktur i innych dokumentów księgowych z tytułu opłat za usługi na podany 
przez siebie adres email; istnieje również możliwośćotrzymania faktury tradycyjną pocztą – wówczas za 
usługę doliczana jest opłata w wysokości 5 zł brutto od każdego doręczenia zgodnie z Cennikiem. 
 
C. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o miesiącu aktywacyjnym, należy przez to rozumieć miesiąc 
kalendarzowy, w którym następuje zawarcie umowy i aktywacja usług. Jeśli zawarcie umowy i aktywacja usługi 
ma miejsce w różnych miesiącach kalendarzowych, decydująca jest data aktywacji usługi. 
 
3. Czas trwania Promocji 
Ofertę promocyjną można zakupić od 18.02.2019 do odwołania (decyduje data zawarcia Umowy). 
 
Wszelkie informacje dotyczące Promocji oraz świadczonych usług dostępne są na stronie www.opto-tech.pl. 
 
4. Zasady promocji, korzyści i uprawnienia Klienta 
A. Po upływie terminu, na jaki została zawarta Umowa, usługi w zakresie dostępu do Internetu będą 
świadczone na warunkach zgodnych z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującym u 
Operatora na dzień rozwiązania Umowy, zaś usługi w zakresie TV na warunkach zgodnych z Regulaminem 
świadczenia usług telewizji cyfrowej obowiązującymi u Operatora i EVIO na dzień rozwiązania Umowy, według 
cen w obowiązujących na dzień zakończenia Umowy Cennikach dla Umów na czas nieokreślony.  
 
 
B. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc, zgodnie z definicją w Regulaminie Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opto-tech.pl/


C. Rozliczenie usług następuje zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Opłaty aktywacyjne 
 

Lp. Pakiet 
Standardowa 

opłata 
aktywacyjna 

Aktywacja z 
ulgą 

Przyznana ulga 
aktywacyjna 

1. 
"W Pakiecie taniej " -  
Internet 70/35 Mb/s , 140/70 
Mb/s 

349 zł 49 zł  300 zł 

 
 
Opłaty abonamentowe za Internet 
 

Lp. Pakiet 
Abonament 

standardowy 
Abonament 
promocyjny 

Ulga 
miesięczna 

Suma 
przyznanych 

ulg 
miesięcznie 

1. 
"W Pakiecie taniej " -  
Internet 70/35 Mb/s 

145,00 zł 39,00 zł 106 zł 2544,00 zł 

2. 
" W Pakiecie taniej " -  
Internet 140/70 Mb/s 

199,00 zł 43,99 zł 155,01 zł 3720,24 zł 

 
 
D. Niniejsza oferta promocyjna łączy się z promocją „W Pakiecie taniej -dot. Usługi TV” – promocje zakupywane 
są wspólnie. 
 
E. Ulga udzielona Klientowi w wyniku Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punkcie 4 w okresie 24 
miesięcy obowiązywania warunków Umowy i przedstawiona jest w tabeli poniżej. 
 

 Wysokość ulgi przy promocji na 24miesiące 

INTERNET OPTO-TECH 70/35 Mb/s 2844,00 zł 

INTERNET OPTO-TECH 140/70  Mb/s 4020,24 zł 
 
 
5. Zobowiązania Uczestnika Promocji 
A. Klient zobowiązany jest do pozostania Klientem (utrzymania obowiązywania Umowy) przez pełen okres 24 
miesięcy trwania Umowy. 
B. Rozwiązanie Umowy w okresie trwania umowy na czas określonywiąże się z obowiązkiem zwrotu udzielonej 
Klientowi ulgi pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem okresu, który upłynął od dnia zawarcia 
Umowy.  
C. Rozwiązanie umowy przez Operatora na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych (zaleganie z płatnościami) następuje z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem 
na koniec okresu rozliczeniowego. 
 
 
 
6. Postanowienia końcowe 
Regulamin Promocji jest częścią Umowy w rozumieniu Regulaminów: Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i 
Regulaminem dostarczania usług programów telewizyjnychobowiązujących u Operatora EVIO, jeśli Klient 
zawarł Umowę w ramach oferty promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji. W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia ww. Regulaminów obowiązujących u Operatora 
oraz Umowy i obu Cenników. Każdy Klient zawierający Umowę w ramach Promocji opisanej w niniejszym 
Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte.  
Skorzystanie z niniejszej Promocji możliwe jest w wyłącznie przy zakupie usług polegających na dostarczeniu 
usług według wybranych z taryfy parametrów. 
 
 

Podpis Klienta 
 

...................................................... 


