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1. Organizatorem promocji „MegaInternet Satelitarny”, zwanej dalej „Promocją”, jest Telekomunikacja Polska S.A., zwana dalej „TP”.

2. Promocja obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2013 r.

3. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na usługę Internet Satelitarny 

w opcjach oraz wariantach umów dostępnych w Promocji oraz spełniających warunki określone w ust. 8

4. Opcje usługi Internet Satelitarny oraz warianty umów dostępne w Promocji określone są w tabeli nr 1.

tabela 1

Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet – umowy zawierane na 24 miesiące

Poz. Rodzaj usługi Opłata końcowa z 23% VAT

1 2 3

1.

Usługa Internet Satelitarny opcja do 512/96:
–  stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera  

Abonenta do 512/96 wyrażoną w kb/s
–  dynamicznie przydzielany adres IP 
–  brak limitu transferu

160,30

2.

Usługa Internet Satelitarny opcja do 1024/128:
–  stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera  

Abonenta do 1024/128 wyrażoną w kb/s
–  dynamicznie przydzielany adres IP 
–  brak limitu transferu

200,63

3.

Usługa Internet Satelitarny opcja do 2048/128:
–  stały dostęp do sieci Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera  

Abonenta do 2048/128 wyrażoną w kb/s
–  dynamicznie przydzielany adres IP 
–  brak limitu transferu

301,45

5. Promocja polega na:

1) wprowadzeniu umów na czas określony – 24 miesiące

oraz

2) obniżeniu opłaty za „Zestaw sprzętowy niezbędny do świadczenia usługi Internet Satelitarny” z kwoty 1599,00 zł do 

wysokości 99,00 zł (kwoty z 23% VAT).

6. W związku z powyższym Promocja wiąże się z przyznaniem ulgi (w stosunku do oferty standardowej) w wysokości 1500,00 zł 

(kwota ulgi z 23% VAT).

7. Świadczenie usługi Internet Satelitarny 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.

8. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli:

a) nie zalega z opłatami na rzecz TP oraz

b) istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi Internet Satelitarny w wybranej przez Abonenta opcji we wskaza-

nym przez Klienta lokalu.

9. Zawierając Umowę na usługę Internet Satelitarny w Promocji, Abonent składa deklarację co do wyboru otrzymywania faktur 

TP w postaci elektronicznej. Otrzymywanie faktur TP w postaci elektronicznej wymaga podania adresu e-mail. Abonent może 

w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej.
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10. Jeżeli Abonent, który skorzystał z Promocji, rozwiąże umowę o świadczenie usługi Internet Satelitarny przed upływem okre-

su, na jaki została zawarta, zostanie obciążony następującą karą umowną w wysokości 1500,00 zł, wynikającą z przyznanej 

ulgi, o której mowa w ust. 6, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwią-

zania.

Opłaty zostaną również naliczone w przypadku rozwiązania umowy przez TP z winy Abonenta (na podstawie § 14 ust. 3 

Regulaminu świadczenia usługi Internet Satelitarny). 

11. TP może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w związku z przyznaną ulgą w terminie do 36 miesięcy od dnia nastę-

pującego po dniu rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta.

12. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji i ofert okresowych TP, o ile ich 

regulaminy nie będą stanowiły inaczej. 

13. TP może skrócić okres obowiązywania Promocji bez podania przyczyny.

14. Właściwy numer Centrum Obsługi Telefonicznej, dla Abonentów korzystających  z usług na warunkach niniejszej Promocji, 

podany jest na stronie www.tp.pl.

15. Do świadczenia usługi Internet Satelitarny w ramach umowy zawartej na warunkach Promocji zastosowanie mają posta-

nowienia zawarte w „Regulaminie świadczenia usługi Internet Satelitarny” oraz „Cenniku usługi Internet Satelitarny”, o ile 

niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 


