
6t. Regulamin Promocji TWÓJ TELEFON 
 

 

Regulamin Promocji “TWÓJ TELEFON”. 
  

1. Organizatorem Promocji “TWÓJ TELEFON” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Connected Sp. z o.o., ul. Królewska 57, 30-081 Kraków 
zwaną dalej "Dostawcą usług". 

2. Niniejsza promocja dotyczy Umowy Abonenckiej na świadczenie usługi telefonii cyfrowej. 
3. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która mieszka lub ma siedzibę w 

zasięgu sieci FiberMax.  
4. Z Promocji może skorzystać osoba, która:  

a) nie jest i nie była stroną Umowy dostępu do sieci Internet zawartej z Dostawcą usług, a która w okresie objętym Promocją zawrze z Dostawcą 
Usług umowę o świadczenie usług dostępu do sieci Internet – zwaną dalej "Umową" lub  

b) jest lub była stroną jakiejkolwiek Umowy zawartej z Dostawcą usług i nie posiada z tego tytułu wymagalnego zadłużenia wobec Dostawcy usług 
lub dokona spłaty tego zadłużenia przed dniem zawarcia Umowy w ramach niniejszej Promocji, a która w okresie objętym Promocją zawrze z 
Dostawcą usług Umowę o świadczenie usług dostępu do sieci Internet – zwaną dalej "Umową". 

c) wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy umowa drogą elektroniczną od Dostawcy usług. 
d) wyrazi wolę pełnej obsługi umowy w formie elektronicznej w zakresie sprecyzowanym w Umowie oraz Regulaminie. 

5. Promocja dotyczy instalacji przyłącza linii telefonii cyfrowej, a polega na: udzieleniu Uczestnikowi Promocji przez Dostawcę usług upustów w 
Jednorazowej Opłacie Instalacyjnej, jednorazowej Opłacie Aktywacyjnej linii telefonii cyfrowej oraz miesięcznym Abonamencie w stosunku do 
aktualnie obowiązującego Ogólnego Cennika Usług Telefon FiberMAX zgodnie z usługami wymienionymi w Umowie. W ramach Promocji Abonent 
uiszcza opłaty w wysokości wskazanej na Umowie raz Tabeli 1. 

Tabela 1. 

Nazwa usługi 

Podane kwoty brutto uwzględniające aktualną stawkę podatku VAT 

Czas trwania  
Umowy 

Opłata 
Aktywacyjna 

Abonament 
miesięczny 

Łączny 
upust 

Taryfa TFM 50 12 miesięcy 30,00 zł 17,00 zł 93,00 zł 

Taryfa TFM 50 24 miesiące 30,00 zł 14,00 zł 189,00 zł 

Taryfa TFM 50 36 miesięcy 30,00 zł 9,00 zł 429,00 zł 

Taryfa TFM 100 12 miesięcy 30,00 zł 26,00 zł 105,00 zł 

Taryfa TFM 100 24 miesiące 30,00 zł 23,00 zł 213,00 zł 

Taryfa TFM 100 36 miesięcy 30,00 zł 18,00 zł 465,00 zł 

Taryfa TFM 200 12 miesięcy 30,00 zł 45,00 zł 117,00 zł 

Taryfa TFM 200 24 miesiące 30,00 zł 40,00 zł 285,00 zł 

Taryfa TFM 200 36 miesięcy 30,00 zł 36,00 zł 537,00 zł 

Taryfa TFM 300 12 miesięcy 30,00 zł 58,00 zł 93,00 zł 

Taryfa TFM 300 24 miesiące 30,00 zł 55,00 zł 189,00 zł 

Taryfa TFM 300 36 miesięcy 30,00 zł 50,00 zł 429,00 zł 

 
 
6. W przypadku jednostronnego rozwiązania takiej Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki 

została ona zawarta, Dostawcy usług przysługuje roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi upustów, pomniejszonych o proporcjonalną ich 
wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.  

7. Promocja “TWÓJ TELEFON” obowiązuje od 01 stycznia 2012 r. do odwołania. Odwołanie promocji „TWÓJ TELEFON“ zostanie podane do wiadomości 
na stronie internetowej Dostawcy usług www.fibermax.net.pl z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 

8. Promocją objęty jest ten obszar, na którym Dostawca usług świadczy swoje usługi, w którym istnieją możliwości techniczne realizacji danej opcji 
usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Dostawca usług zastrzega możliwość ograniczenia promocji w ramach dostępności danych opcji 
pakietowych oraz obszaru, na którym dostępna jest promocja. Informacje na temat lokalizacji oraz opcji pakietowych przypisanych do lokalizacji 
dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług. 

9. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia usług przez Connected Sp. z o.o. . 
10. Niniejszy Regulamin ma charakter szczególny w stosunku do Regulaminu świadczenia usług dostępu do sieci Internet oraz Cennika i ma zastosowanie 

tylko do tej promocji. 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem promocji ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Podpis Abonenta 


