
Regulamin promocji „Internet + TV”

§ 1
Definicje

1. Organizator Promocji – Connecta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hercena 3/5 we Wrocławiu, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, 
Wydział VI Gospodarczy pod numerem 0000262792

2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Internet + TV”, 
na warunkach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawniająca klientów Organizatora 
Promocji do upustów w przypadku jednoczesnego zakupu usług dostępu do Internetu i telewizji.

3. Abonent – klient Organizatora Promocji, który w ramach Promocji podpisuje umowy na świadczenie usług 
dostępu do Internetu oraz usług telewizji cyfrowej.

§ 2
Czas trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 1 maja 2014 roku do odwołania.

§ 3
Warunki Promocji

1. Abonenci,  którzy  podpiszą  umowę  na  świadczenie  usług  dostępu  do  Internetu  oraz  umowę  na 
świadczenie usług telewizji cyfrowej otrzymają rabat od abonamentu do wysokości podanej w tabeli:

Prędkość dostępu do 
Internetu

Promocyjny abonament 
miesięczny

Promocyjny abonament 
roczny

30 Mb/s 12,00 zł 120,00 zł

100 Mb/s 33,00 zł 330,00 zł

1000 Mb/s 105,00 zł 1050,00 zł

Podstawowy 
pakiet 

telewizyjny

Promocyjny abonament 
miesięczny przy dostępie 

do Internetu odpowiednio 
30 / 100 / 1000 Mb/s

Promocyjny abonament 
roczny przy dostępie do 
Internetu odpowiednio 
30 / 100 / 1000 Mb/s

Mini 67 / 66 / 65 zł 670 / 660 / 650 zł

Comfort 87 / 86 / 85 zł 870 / 860 / 850 zł

Max 107 / 106 / 105 zł 1070 / 1060 / 1050 zł

2. Warunkiem  przyznania  profitów  określonych  w  ust.  1  niniejszego  Regulaminu  jest  jednoczesne 
świadczenie  usług  dostępu  do  Internetu  i  telewizji  cyfrowej  przez  Organizatora  Promocji  na  rzecz 
Abonenta.

3. Rabat jest udzielany wyłącznie od podstawowych pakietów telewizyjnych. Pakiety dodatkowe i premium 
nie są objęte rabatem.

4. Organizator  Promocji  może  odmówić  zawarcia  Umowy  Abonenckiej  w  przypadku  braku  możliwości 
technicznych wykonania przyłącza. W takim przypadku uczestnikowi Promocji nie przysługuje rabat.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu Świadczenia Usług przez 
Connecta Sp. z o.o. i obowiązuje tylko w czasie trwania Promocji. Po ustaniu zobowiązań uczestników 
Promocji,  o  których  mowa  w  §3  niniejszego  regulaminu,  uczestnicy  Promocji  będą  związani 
postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług oraz Umowy Abonenckiej.

2. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  maja  zastosowanie  odpowiednie 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Umowy oraz obowiązujące przepisy 
polskiego prawa.

3. Każdy  z  Uczestników  Promocji  poprzez  przystąpienie  do  Promocji  akceptuje  warunki  niniejszego 
regulaminu.


