
Regulamin Oferty Promocyjnej  

 

1. Promocja zorganizowana jest przez Opto-Tech Grzegorz Wróblewski zwanym dalej 

„dostawcą usług” 

2. Przedmiotem promocji jest dostęp do usługi i telefonii VoIP dla Abonentów 

korzystających już z innych usług dostawcy. 

3. Dostęp realizowany na zasadach wynikających z ogólnych regulaminów u cennika 

promocyjnego będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu promocji. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2019 r. i obowiązuje do odwołania przez 

dostawcę usług. 

5. Promocja jest skierowana do Abonentów, którzy korzystają już z innych usług 

dostawcy, a także dla nowych klientów podpisujących umowę na co najmniej jeszcze 

jedną usługę (internet lub TV). W przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy na 

warunkach niniejszej promocji Abonentowi zostanie przyznana obniżona opłata 

aktywacyjna.  

6. Promocja ograniczona jest obszarowo do zasobów, na których Dostawca posiada na 

dzień prowadzenia promocji własną sieć i nie ma przeszkód formalnych do 

świadczenia omawianej usługi. 

7. Z promocji wyłączeni są Abonenci posiadający zaległości płatnicze i 

nieudokumentowany stan prawny lokalu, a także  nie spełniający innych wymagań 

wynikających z regulaminu lub umowy. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest: zawarcie umowy na czas określony (12- 

lub 24 miesiące) i uiszczenie opłaty aktywacyjnej zgodnej z cennikiem najpóźniej wraz  

z pierwszą pełną opłata abonamentową.  

9. Skorzystanie z promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych akcji 

promocyjnych dostępnych w ofercie dostawcy, chyba że ich regulaminy stanowią 

inaczej.  

10. Cennik promocji określa ceny usług w ramach promocji. 

11. Przez okres trwania umowy, Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usługi 

wybranej niniejszą promocją oraz do terminowego uiszczenia abonamentu. 

12. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania promocji w dowolnym 

czasie bez podawania przyczyny – prawa i obowiązki nabyte przez Abonenta zostaną 

zachowane do końca trwania umowy. Informacje o zmianie lub odwołaniu zostanie 

opublikowana na stronie www dostawcy usług lub w inny sposób podana do 

wiadomości publicznej.  

13. Po zakończeniu umowy na czas określony umowa przekształca się w umowę na czas 

nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec okresu 

rozliczeniowego po okresie, w którym nastąpiło wypowiedzenie świadczenia usług. 

14. Kompletny cennik oferowanej promocji stanowi załącznik nr 1 oraz cennik 

podstawowy usług VoIP w sieci dostawcy usług.  

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 

Cennik Telefonii VoIP 
   

       

       

       

Oferta Promocyjna 

Okres obowiązywania 
umowy: 24 miesiące Aktywacja 

bez ulgi 
[brutto] 

Aktywacja 
z ulgą 

*[brutto] 

Suma ulgi 
promocyjnej 

[brutto] 

Ulga promocyjna 
za jeden miesiąc 
trwania umowy 

[brutto] 
Abonament 

bez ulgi 
[brutto] 

Abonament 
z ulgą 

[brutto] 

Telefon OPTO-200 
minut* 

29 zł 19 zł 99 zł 1 zł 338 zł 10 zł 

Telefon OPTO-500 
minut* 

49 zł 29 zł 99 zł 1 zł 578 zł 20 zł 

Telefon OPTO-1000 
minut* 

99 zł 59 zł 99 zł 1 zł 1058 zł 40 zł 

       *na połączenia stacjonarne do sieci Orange i komórkowe w Polsce, pozostałe sieci wg. cennika ogólnego  
 

       

       

       

       
       

Oferta Promocyjna 

Okres obowiązywania 
umowy: 12 miesięcy Aktywacja 

bez ulgi 
[brutto] 

Aktywacja 
z ulgą 

*[brutto] 

Suma ulgi 
promocyjnej 

[brutto] 

Ulga promocyjna 
za jeden miesiąc 
trwania umowy 

[brutto] 
Abonament 

bez ulgi 
[brutto] 

Abonament 
z ulgą 

[brutto] 

Telefon OPTO-200 
minut* 

29 zł 24 zł 99 zł 49 zł 110 zł 5 zł 

Telefon OPTO-500 
minut* 

49 zł 39 zł 99 zł 49 zł 170 zł 10 zł 

Telefon OPTO-1000 
minut* 

99 zł 84 zł 99 zł 49 zł 230 zł 15 zł 

       *na połączenia stacjonarne do sieci Orange i komórkowe w Polsce, pozostałe sieci wg. cennika ogólnego  
 

       

        

 

 

 

 


