
Regulamin Promocji 
TELGAM – Internet Światłowodowy GPON2

1. Organizatorem Promocji TELGAM - Internet Światłowodowy GPON2 jest 
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. zwanym dalej TELGAM.

2.  Promocja trwa od 1 października 2014 roku do odwołania.
3.  Promocja nie dotyczy osób:

- zalegających z opłatami na rzecz TELGAM,
- u których nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci Internetowej TELGAM,
- które aktualnie korzystają z innych promocji Internetowych w sieci TELGAM.

4.  Promocją objęci są Klienci, którzy w okresie jej trwania złożą zamówienie na usługę dostępu
do  sieci  Internet   na  czas  określony  tj.  12 miesięcy,  24 miesięcy,  i  miejsce  podłączenia
Internetu jest  zlokalizowane w miejscowości Żółków, Niegłowice, Opacie, Trzcinica, Bączal
Dolny, Skołyszyn, Jareniówka, Kowalowy, Sobniów.

5.  Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie łączą się z innymi rabatami 
lub/i Promocjami dotyczącymi Usług oferowanych przez TELGAM w ramach odrębnych 
promocji.

6.Klienci w ramach "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim", „Sieć
NGA w Gminie Jasło”, w ramach Działania II.1. ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"
Program  Operacyjny  Rozwój  Polski  Wschodniej  2007-2013.  są  zwolnieni  z  opłaty
aktywacyjnej i przyłączeniowej.

7.  Promocja polega na:

a) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu 
do sieci Internet w wariancie z umową na 12 miesięcy:

- za łącze do     2Mb/s z   43,05 zł z VAT do 39,00 zł z VAT
- za łącze do     6Mb/s z 145,05 zł z VAT do 48,00 zł z VAT
- za łącze do   10Mb/s z 145,05 zł z VAT do 55,00 zł z VAT
- za łącze do   20Mb/s z 190,00 zł z VAT do 63,00 zł z VAT
- za łącze do   30Mb/s z 210,00 zł z VAT do 74,00 zł z VAT
- za łącze do   50Mb/s z 299,00 zł z VAT do 83,00 zł z VAT
- za łącze do 100Mb/s z 350,00 zł z VAT do 91,00 zł z VAT

b) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi dostępu 
do sieci Internet w wariancie z umową na 24 miesiące:

- za łącze do     2Mb/s z   43,05 zł z VAT do 25,00 zł z VAT
- za łącze do     6Mb/s z 145,05 zł z VAT do 37,00 zł z VAT
- za łącze do   10Mb/s z 145,05 zł z VAT do 40,00 zł z VAT
- za łącze do   20Mb/s z 190,00 zł z VAT do 42,00 zł z VAT
- za łącze do   30Mb/s z 210,00 zł z VAT do 47,00 zł z VAT
- za łącze do   50Mb/s z 299,00 zł z VAT do 60,00 zł z VAT
- za łącze do 100Mb/s z 350,00 zł z VAT do 77,00 zł z VAT

c) nieodpłatnym wykonaniu do budynku przyłącza światłowodowego oraz 
instalacji wewnętrznej do 20 mb. 

1



8.W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg w stosunku do
oferty standardowej:

a) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej w wariancie z umową na 12
miesięcy:

- za łącze do     2Mb/s w kwocie     4,05 zł z VAT
- za łącze do     6Mb/s w kwocie   97,05 zł z VAT
- za łącze do   10Mb/s w kwocie   90,05 zł z VAT
- za łącze do   20Mb/s w kwocie 127,00 zł z VAT
- za łącze do   30Mb/s w kwocie 136,00 zł z VAT
- za łącze do   50Mb/s w kwocie 216,00 zł z VAT
- za łącze do 100Mb/s w kwocie 259,00 zł z VAT

b) ulgi w zakresie miesięcznej opłaty abonamentowej w wariancie z umową na 24
miesiące:

- za łącze do     2Mb/s w kwocie   18,05 zł z VAT
- za łącze do     6Mb/s w kwocie 108,05 zł z VAT
- za łącze do   10Mb/s w kwocie 105,05 zł z VAT
- za łącze do   20Mb/s w kwocie 148,00 zł z VAT
- za łącze do   30Mb/s w kwocie 163,00 zł z VAT
- za łącze do   50Mb/s w kwocie 239,00 zł z VAT
- za łącze do 100Mb/s w kwocie 273,00 zł z VAT

9.  Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet  uważane będzie za przedłużone na czas 
nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli co najmniej 30 dni przed 
upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. W takim przypadku świadczenie usługi 
odbywa się na warunkach określonych dla usługi świadczonej na czas nieokreślony.

10. Jeżeli usługa świadczona na podstawie umowy nie obejmuje pełnego miesiąca 
kalendarzowego, wówczas miesięczną opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 tej 
opłaty za każdy dzień jej świadczenia

11.Jeżeli Abonent, który skorzystał z promocji, rozwiąże umowę o świadczenie usługi dostępu 
do sieci Internet przed upływem okresu na jaki została zawarta, zostanie obciążony 
następującymi opłatami dodatkowymi: 

a) w wariancie z umową na 12 miesięcy opłatą w wysokości:
- 4,05 zł z VAT za łącze do 2Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 97,05 zł z VAT za łącze do 6Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 90,05 zł z VAT za łącze do 10Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 127,00 zł z VAT za łącze do 20Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 136,00 zł z VAT za łącze do 30Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 216,00 zł z VAT za łącze do 50Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
- 259,00 zł z VAT za łącze do 100Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 

pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.
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b) w wariancie z umową na 24 miesiące opłatą w wysokości:

- 18,05 zł z VAT za łącze do 2Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.

- 108,05 zł z VAT za łącze do 6Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.

- 105,05 zł z VAT za łącze do 10Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji

- 148,00 zł z VAT za łącze do 20Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji

- 163,00 zł z VAT za łącze do 30Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.

- 239,00 zł z VAT za łącze do 50Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.

- 273,00 zł z VAT za łącze do 100Mb/s za każdy okres rozliczeniowy 
pozostały do końca trwania umowy zawartej na warunkach Promocji.

12. Opłaty będą naliczane wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na 
jaki została zawarta. 

13. Opłata zostanie również naliczona w przypadku rozwiązania umowy przez TELGAM z winy 
Abonenta.

14. W okresie trwania umowy na czas określony Abonent nie ma możliwości zawieszenia 
świadczenia usługi dostępu do Internetu w sieci TELGAM.

15. TELGAM może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznanymi 
ulgami do 24 miesięcy od dnia następnego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub 
przez TELGAM z winy Abonenta.

16. Do świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w ramach umowy zawartej na warunkach 
promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie i Cenniku Świadczenia 
Usług Internetowych przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna 
o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji zastosowanie 
znajdują postanowienia Regulaminu, Cennika, ustawy Prawo telekomunikacyjne, Kodeksu 
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

18. Każdy Abonent otrzymuje kopię Regulaminu Promocji.
19. 5. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
(Dz. U. Nr 22, poz. 271), w przypadku  zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, 
Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 
10 dni od momentu jej zawarcia.

20. Regulamin Promocji dostępny jest również do wglądu w siedzibie Operatora oraz na stronie 
www.telgam.pl.

….............................................
podpis Abonenta        
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