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Cennik i Warunki Oferty Promocyjnej „Internet Światłowodowy na 24 miesiące” 
 
1. Opis Oferty 

1.1. W okresie od dnia 1 września 2013 r. do odwołania jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 
2014 r., Spółka Telsonet Sp. z o.o. (Operator) w ramach świadczenia usługi „Internet Światłowodowy” 
(zwanej dalej „Usługą”) wprowadza promocję: „Internet Światłowodowy na 24 miesiące” (zwane dalej 
„Promocją”), na zasadach określonych w niniejszych warunkach Promocji. 

1.1.1. Usługi oferowane w ramach niniejszej Promocji będą realizowane poprzez infrastrukturę 
telekomunikacyjną (budowa instalacji pojedynczych przyłączy światłowodowych w lokalach 
Abonentów) zbudowaną w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 
„BUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 
MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”. Usługi 
świadczone będą w miejscowościach: Pokrówka, Żółtańce, Żółtańce-Kolonia (powiat chełmski, 
województwo lubelskie). 

1.1.2. Celem niniejszej Promocji oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci Operatora oraz  
o świadczenie usług między Abonentem a Operatorem jest doprowadzenie do lokalu Abonenta 
łącza światłowodowego oraz umożliwienie Abonentowi korzystania z superszybkiego dostępu 
do Internetu oraz zagwarantowanie Operatorowi aktywnego korzystania przez Abonenta  
z łącza będącego przedmiotem inwestycji Operatora. 

1.1.3. Prace związane z budową instalacji pojedynczych przyłączy światłowodowych rozpoczną się  
w budynkach w IV kwartale 2013 r. a zakończą w III kwartale 2014 r. Prace związane  
z budową instalacji w blokach rozpoczną się w IV kwartale 2013 r. a zakończą w II kwartale 2014 
r.  

1.1.4. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach inwestycji, której dotyczy Promocja nastąpi do dnia 1 
lipca 2015 r. Data rozpoczęcia świadczenia usług zostanie określona indywidualnie dla każdego 
budynku i lokalu w Umowie, zastrzeżeniem pkt 1.1.5. 

1.1.5.  W przypadku niedotrzymania przez Operatora terminu, o którym mowa w pkt 1.1.4. Abonentowi 
przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług 
Internetowych, ze zmianami wynikającymi z niniejszej Promocji. 

1.1.6. W przypadku niedotrzymania przez Operatora terminu, o którym mowa w pkt 1.1.4. w opcji usługi 
Internet 256 Operator wypłaca Abonentowi odszkodowanie w wysokości miesięcznej opłaty 
abonamentowej, za każdy miesiąc, w którym usługa nie była świadczona, co najmniej jeden 
dzień. 

1.1.7. Prace budowlane związane z budową instalacji pojedynczych przyłączy światłowodowych  
w lokalach Abonentów będą polegały na wykonaniu robót budowalnych polegających na 
doprowadzeniu do lokalu abonenta przyłączy oraz zainstalowaniu w lokalu abonenta urządzeń 
abonenckich. 

1.1.8. W związku z pracami, o których mowa w pkt 1.1.3. termin na przyłączenie do sieci 
telekomunikacyjnej Operatora został określony w Umowie na 30 września 2014 r. 

1.1.9. W okresie prowadzenia prac budowalnych Abonent nie ponosi żadnych opłat. 
1.1.10. Rozpoczęcie świadczenia usług będzie możliwe po zakończeniu prac dotyczących 

przyłączenia do sieci Operatora. 
1.1.11. Okres 24 miesięcy liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. 

1.2. Promocja jest skierowana do osób, które zawarły z Operatorem umowę o przyłączenie do sieci 
telekomunikacyjnej Operatora oraz o świadczenie Usług Internetowych. 

1.2.1. Zawarcie Umowy i późniejsze świadczenie Usługi przez Operatora uzależnione jest od 
możliwości technicznych świadczenia Usługi lub wybranej przez Abonenta opcji usługi w danej 
lokalizacji. 

1.2.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez 
podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta. O każdej zmianie 
Operator będzie informował Abonentów, zgodnie z postanowieniami regulaminu świadczenia 
usług internetowych. 

1.2.3. Opłata aktywacyjna jest doliczana do pierwszego rachunku. Opłaty abonamentowe Abonent 
uiszcza po przyłączeniu do sieci operatora oraz rozpoczęciu świadczenia usług przez Operatora. 
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1.2.4. W trakcie trwania Umowy zawartej na podstawie niniejszej Promocji, Abonent nie będzie mógł 
zawiesić świadczenia usług na własne życzenie. 

1.2.5. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej Promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby 
świadczenie Usługi na podstawie Umowy trwało co najmniej 24 miesiące, licząc od dnia 
rozpoczęcia świadczenia usługi. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas 
nieoznaczony z opłatami abonamentowymi zgodnymi z warunkami promocji w ramach niniejszej 
Oferty, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o 
nie przedłużaniu czasu obowiązywania Umowy. 

1.2.6. Abonent, który zawarł umowę dotyczącą którejkolwiek z opcji usług dostępnych w niniejszej 
promocji może w każdym czasie obowiązywania umowy podpisać Aneks do Umowy lub zmienić 
warunki umowy na opcję z wyższym Abonamentem poprzez przedłużenie okresu 
obowiązywania Umowy na kolejne okresy rozliczeniowe, w zależności od obowiązującej 
promocji usług Operatora, licząc od następnego dnia przypadającego po upływie okresu 
obowiązywania Umowy, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej Oferty Umowa obowiązywała na 
czas oznaczony. 

1.3. W ramach Promocji Abonent może wybrać jedną z poniższych opcji taryfowych.  
 

Opcja usługi 
„Internet 

Światłowodowy” 

Maksymalna prędkość 
pobierania danych 

Maksymalna 
prędkość wysyłania 

danych 

Umowa na 24 
miesiące 

Miesięczna opłata 
abonamentowa 

(zł z VAT) 

INTERNET 256 256 Kbit/s 128 Kbit/s 1,23 

INTERNET 6 6 Mbit/s 512Kbit/s 29,00 

INTERNET 10 10 Mbit/s 1 Mbit/s 54,00 

INTERNET 25 25 Mbit/s 2,5 Mbit/s 64,00 

INTERNET 100 100 Mbit/s 10 Mbit/s 84,00 

 
Podane ceny miesięcznych opłat abonamentowych zawierają podatek VAT. 
 

1.3.1. Miesięczne opłaty abonamentowe podane w tabeli 1.3. uwzględniają aktywną opcję f@ktura 
(faktura w postaci elektronicznej wysyłana na adres e-mail). Wyłączenie opcji f@ktura wiąże się 
z wystawieniem papierowej wersji faktury. W przypadku rezygnacji z opcji f@ktura w Promocji, 
opłaty abonamentowe będą wyższe o 5 zł. Po ponownym aktywowaniu opcji f@ktura, opłaty 
abonamentowe będą naliczane zgodnie z opłatami wykazanymi w tabeli 1.3. tak długo jak usługa 
będzie aktywna. 

1.3.2. Otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Abonent może w 
każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku 
rezygnacji z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została 
zawarta umowa, Abonentowi zostanie skorygowana odpowiednio miesięczna opłata 
abonamentowa, zgodnie z pkt 1.3.1. 

1.3.3. W przypadku opłat, o których mowa w pkt 1.3 Abonent może uiścić opłatę jednorazową za cały 
okres trwania Umowy w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznej opłaty abonamentowej 
za 24 cykle rozliczeniowe. 

2. Promocyjna Aktywacja usługi. 

Aktywacja usługi 1,23 zł 

 
3. Ulgi przyznane w ramach niniejszej Promocji. 

3.1. Promocja wiąże się z przyznaniem następujących ulg (w stosunku do oferty standardowej). 
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Opcja usługi „Internet 
Światłowodowy” 

Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej 
oraz opłaty aktywacyjnej, przyznanych w Promocji (zł 

z VAT) w umowie zawieranej na 24 miesiące 

INTERNET 256 4 064 

INTERNET 6 5 460 

INTERNET 10 6 660 

INTERNET 25 7 140 

INTERNET 100 8 100 

3.2. Wysokość ulgi przyznanej w ramach niniejszej promocji stanowi sumę ulgi przyznanej w ramach 
opłaty aktywacyjnej (różnica między ceną standardową i promocyjną) oraz ulgi przyznanej w ramach 
miesięcznych opłat abonamentowych (różnica między ceną standardową i promocyjną). 

4. Kara umowna niezależnie od opcji usługi wynosi: 1 999,00 zł (kwota z VAT). 
4.1. Abonent przyjmuje na siebie zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnego łącza  

w sieci Operatora przez czas oznaczony obowiązywania Umowy oraz zobowiązanie pieniężne do 
uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za inne usługi świadczone przez 
Operatora. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego do utrzymania 
aktywnego łącza Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia 
szkody poprzez zapłatę kary umownej. 

4.2. Maksymalna wysokość kary umownej określona jest w Umowie. Obowiązek naprawienia szkody 
wynika ze zgodnego zamiaru Stron i celu Umowy, w związku, z którą Operator przyznaje Abonentowi 
ulgę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Promocji. Kara umowna dochodzona przez 
operatora nie może przekroczyć kwoty określonej w tabeli powyżej (w zależności od wybranej opcji), 
jak również wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za 
okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

4.3. Dla klientów, którym kończy się oferta z obecnym operatorem i którzy zdecydują się na zawarcie 
umowy w ramach Promocji Operator może obniżyć opłaty abonamentowe, z wyłączeniem opcji 
Internet 256, do 1,23 zł przez maksymalnie 3 pierwsze miesiące oraz 50% wartości wybranego 
abonamentu przez maksymalnie 3 kolejne miesiące, jeśli umowa z obecnym operatorem zakończy 
się nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia terminu świadczenia usługi. Ulga 
przyznawana jest na podstawie aktualnej umowy z innym operatorem." 

4.4. W przypadku klientów, którzy podpiszą umowy w ramach niniejszej Promocji i którym udostępniono 
sprzęt telekomunikacyjny w ramach projektu prowadzonego przez Operatora w ramach projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i którzy podpisali Protokół przekazania sprzętu wraz z 
instrukcją postępowania, usługa internetowa będzie świadczona z wykorzystaniem sprzętu 
przekazanego na podstawie ww. protokołu.  

 
 
 


