
 
Regulamin Promocji „Dla klientów OPTO-TECH vol. 3” Internet na 12 miesięcy 
Opto-Tech Grzegorz Wróblewski obowiązuje od dnia 15.11.2020 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 świadczenia usług, zastosowanie znajduje regulamin 
przyjęty u Operatora najpóźniej). 
 
2. Udział w Promocji 
A. Promocja jest skierowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych będących na dzień zawarcia umowy 
klientami Operatora (konsumenci) (Uczestnik Promocji), mających aktywną usługę internetu OPTO-TECH, 
zawierających w terminie obowiązywania promocji, to jest w dniach od 15.11.2020 do odwołania 
promocji,  z Operatorem, Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – dostępu do Internetu do celów 
niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Oferta promocyjna nie obejmuje umów 
o dostawę usługi tv. 
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: 
- zawrą Umowę w podanym wyżej okresie, 
- nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu, również z tytułu poprzednio zawieranych 
umów, w tym odnośnie innych nieruchomości, 
- zawrą z Operatorem Umowę na Czas Określony wynoszący 12 miesięcy (11 miesięcy kalendarzowych plus miesiąc 
aktywacyjny), w ramach Promocji, 
 - wyrażą zgodę na doręczanie faktur i innych dokumentów księgowych z tytułu opłat za usługi na podany przez 
siebie adres email; istnieje również możliwość otrzymania faktury tradycyjną pocztą – wówczas za usługę 
doliczana jest opłata w wysokości 5 zł brutto od każdego doręczenia zgodnie z Cennikiem. 
C. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy, liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. 
Faktura VAT z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia ujmować będzie bieżący okres rozliczeniowy 
w zakresie opłat stałych oraz opłaty za usługi wykonane w poprzednich miesiącach. Niepełny miesiąc aktywacyjny 
(pierwszy miesiąc świadczenia usługi) rozliczony będzie proporcjonalnie, w stosunku do liczby dni świadczonej usługi.   
D. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o miesiącu aktywacyjnym, należy przez to rozumieć termin, w którym 
następuje zawarcie umowy i aktywacja usług. Jeśli zawarcie umowy i aktywacja usługi ma miejsce w różnych  dniach, 
decydująca jest data aktywacji usługi. 
 
3. Czas trwania Promocji 
Umowę na warunkach promocji można zawrzeć od dnia 15.11.2020 do odwołania. 
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 umowy, Umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony z niezmienioną opłatą 
abonamentową, a usługi w zakresie dostępu do Internetu będą świadczone na warunkach zgodnych z Regulaminem 
świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora na dzień rozwiązania Umowy.  
B. Opłaty abonamentowe w okresie trwania umowy naliczane są według Cennika usług internetowych w promocji 
„Dla Klientów OPTO-TECH vol.3" Internet na 12 miesięcy Opto-Tech Grzegorz Wróblewski w wysokości podanej 
w tabeli poniżej  przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy: 

  Stawki promocyjne Stawki standardowe 

  Abonament Abonament 

  Nazwa usługi NETTO VAT BRUTTO BRUTTO  Ulga  

1 
„Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -   
Internet 600/100 Mb/s 

 62,60 zł  14,40 zł 77,00 zł 299,00 zł 222,00 zł 

2 
„Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -   
Internet 300/100 Mb/s 

 58,54 zł  13,46 zł 72,00 zł 199,00 zł 127,00 zł 

3 
„Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -   
Internet 150/70 Mb/s 

 46,34 zł  10,66 zł 57,00 zł 145,00 zł 88,00 zł 

4 
„Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -   
Internet 70/35 Mb/s 

 39,84 zł  9,16 zł 49,00 zł 90,00 zł 41,00 zł 

Ceny BRUTTO zawierają podatek VAT – 23% 
C. Niniejsza oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi. 

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


 
E. 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. 
 

  Nazwa usługi Ulgi łącznie 

1 „Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -  Internet 600/100 Mb/s            2 664,00 zł  

2 „Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -  Internet 300/100 Mb/s            1 524,00 zł  

3 „Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -  Internet 150/70 Mb/s            1 056,00 zł  

4 „Dla Klientów OPTO-TECH vol.3” -  Internet 70/35 Mb/s              492,00 zł  

 
F. W okresie obowiązywania umowy Klient otrzymuje w pakiecie, bez dodatkowych opłat możliwość aktywacji 
licencji na oprogramowanie GDATA AntiVirus na jedno urządzenie. Aktywacja oprogramowania odbędzie się 
w terminie do pięciu dni roboczych od zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania, za pośrednictwem dostępnych 
kanałów komunikacji z Operatorem.   
 
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 trwania umowy na czas określony wiąże się z obowiązkiem zapłaty  na rzecz 
Operatora kary umownej w wysokości odpowiadającej udzielonej Klientowi uldze 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 obowiązującego u Operatora oraz Umowy i Cenników zgodnie z zasadami 
wskazanymi wyżej. 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. Skorzystanie 
z niniejszej Promocji możliwe jest wyłącznie przy zakupie usług polegających na dostarczeniu Internetu według 
wybranych z taryfy parametrów. 
 
 
 

Podpis Klienta 
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