
Regulamin Promocji „Letni Start”
obowiązuje od dnia 15.10.2021 r.

§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem Promocji jest firma Sieć Komputerowa OLIMPLAN sp. z o,o, z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice,  zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000922413,  NIP 681-208-85-19, Regon 389967522, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie 
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 6302 wydanego przez Prezesa UKE, zwana dalej „Dostawcą Usług”.
2. Poniższe określenia użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej,
otrzymują następujące znaczenie:
a) Organizator lub OLIMPLAN – OLIMPLAN Sp.zo.o. z siedzibą w Myślenicach ul. Gen. Władysława Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice, która prowadzi Promocję Świąteczną;
b) Hasło – ustalone przez Organizatora słowo lub zestaw słów, po podaniu których, Promocja zostanie uwzględniona;
c) Promocja – oferta specjalna, na usługi Organizatora, w ramach której Abonent otrzymuje określone w Regulaminie danej promocji świadczenia lub ulgi;
d) Regulamin – niniejszy Regulamin;
e) Biuro Obsługi Klienta –   Myślenice ul. Gen. Władysława Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice
f) Abonent– osoba określona w § 2 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych OLIMPLAN.
3. Promocja skierowana jest do wszystkich nowych Abonentów którzy są osoba fizyczna będąca konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, Dz.U. z 2020 r. poz. 11740 z późn. zm.) mająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, (zwanych dalej „Abonentem”) chcących podpisać z Dostawcą Usług 
Umowę Abonencką na świadczenie Usługi światłowodowego dostępu do Internetu.
4. Korzystanie z Promocji nie jest możliwe w przypadku innych podmiotów niż wymienione powyżej, w szczególności nie jest dostępny dla przedsiębiorców, korzystających z oferty 
OLIMPLAN na warunkach oferty Biznes.
5. Promocja trwa od 01.07 do 31.08 każdego roku lub do jej odwołania.
6. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
7. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
8. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji, właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.
9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
10. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto.
11. Regulamin Promocji Świątecznej, jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej https://olimplan.pl/dokumenty/.
12. Skorzystanie z prowadzonej Promocji Świątecznej jest dobrowolne.

§ 2. Warunki promocji
1. Promocja polega na podpisaniu przez Abonenta Umowy z Dostawcą Usług na okres 24 miesięcy na światłowodowy dostęp do Internetu, w przypadku, gdy Abonent zawiera umo-
wę na więcej usług, rabat zostanie naliczony wyłącznie na usługę internetu.
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Konsument, który spełnia poniższe warunki:
a) Abonent zawrze nową Umowę o świadczenie usługi światłowodowego dostępu do Internetu na czas określony 24 miesiące;
b) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usługi w lokalizacji podanej przez Abonenta (w przypadku Abonentów nie posiadających dotychczas Umowy zawartej z Dostawcą 
Usług);
c) Abonent wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w 
Umowie oraz za pośrednictwem EBOK;
d) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy Usług a także 
informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną na wskazany w Umowie 
adres poczty elektronicznej Abonenta oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez 
publiczne ogłoszenie;
e) Abonent wyrazi zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej 
oraz za pośrednictwem EBOK.
f. Aby promocja została uwzględniona, Klient podczas zawierania umowy musi podać (ustnie, mailowo lub wpisując hasło w rubryce „twoja wiadomość” w konfiguratorze na stronie 
www.olimplan.pl) hasło promocji: PROMOCJA ŚWIĘTECZNA.
g. Jeśli Klient nie poda hasła Promocji, podczas zawierania umowy, w późniejszym czasie nie będzie mógł skorzystać z tej Promocji.
h. Podanie hasła jest dobrowolne. Konsultant OLIMPLAN zawierający z Klientem umowę nie ma obowiązku informowania Klienta o możliwej Promocji.
i. Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych Klientów OLIMPLAN. Nie przysługuje Klientom przedłużającym umowy lub zmieniającym zakres świadczonych usług.
j. Promocja łączy się z innymi Promocjami OLIMPLAN (np. rabat dla przechodzących od innego operatora lub za polecenie firmy OLIMPLAN).
3. Podpisanie Umowy przez Abonenta, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 2 nie uprawnia go do skorzystania z niniejszej Promocji i nie 
przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.
4. W ramach Promocji przez okres pierwszych 3 miesięcy trwania Umowy Promocyjnej abonament miesięczny na usługę światłowodowego dostępu do Internetu zostaje obniżony do
kwoty 1 zł. Po okresie 3 miesięcy trwania Umowy promocyjnej abonament miesięczny na Usługę dostępu do Internetu zacznie być naliczany zgodnie z Cennikiem Promocji „Tańsza 

aktywacja i abonament”. Dodatkowo zostaje obniżona opłata instalacyjna do kwoty 1 zł*.
5. Ulga udzielona Abonentowi podpisującemu Umowę w ramach Promocji obejmuje ulgę na abonament miesięczny na dostęp do Internetu w wybranej opcji przez okres 3 miesięcy, 
zgodnie z Tabelą nr 1.
Tabela nr 1 KWOTY ULG DLA ABONENTÓW

ULGI FIBER 90 FIBER 160 FIBER 260 FIBER 320 FIBER 620

Kwota dodatkowej ulgi w 
abonamencie miesięcznym 
na usługę Dostępu do Inter-
netu

48 zł 53 zł 63 zł 69 zł 78 zł

Kwota dodatkowej ulgi w 
opłacie instalacyjnej

248 zł 248 zł 248 zł 248 zł 248 zł

Łączna kwota ulg 392 zł 407 zł 437 zł 455 zł 482 zł

*obniżenie opłaty instalacyjnej obejmuje wykonanie przyłącza napowietrznego o długości maksymalnie dwóch przęseł słupowych oraz długości jednego przęsła do budynku przyłączanego oraz kabla w 
ilości potrzebnej do przyłączenia do mufy nasłupowej oraz w budynku do doprowadzenia do konwertera. Całkowita długość kabla nie powinna przekraczać 120 mb. Bardziej rozbudowane instalacje wy -
magają wyceny kosztu zgodnie z §12 pkt 2 Regulaminu
6. W przypadku zerwania Umowy Promocyjnej przed upływem terminu 24 miesięcy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu ulgi w abonamencie miesięcznym oraz w ulg opłatach akty-
wacyjnych (jeżeli miały zastosowanie) proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania Umowy Promocyjnej. W przypadku skorzystania z Promocji 
„Tańsza aktywacja i abonament” na instalację i aktywację Usługi dostępu do Internetu obowiązują również zapisy regulaminu Promocji „Tańsza aktywacja i abonament”.
7. Przez okres pierwszych 3 miesięcy Abonent nie może zmienić pakietu promocyjnego na inny.
8. Z Promocji można skorzystać tylko raz.
9. OLIMPLAN może odmówić realizacji Promocji w następujących przypadkach:
a) Upłynął okres obowiązywania Promocji, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu,
b) Wystąpił brak możliwości technicznych na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan oraz 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.

§ 4. Oświadczenia Abonenta wymagane do skorzystania z promocji
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail 
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci Dostawcy 
Usług a także informacji o każdej proponowanej zmianie w Cennikach oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy, w tym wezwań do zapłaty drogą elektroniczną od Dostawcy
Usług adres e-mail wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez 
publiczne ogłoszenie.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail 
wskazany w Umowie oraz za pośrednictwem EBOK.

……………………………………………………………………………
Abonent


