
Regulamin Promocji „TELE” 
obowiązuje od dnia 01 października 2019 r. 

§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Organizatorem Promocji „TELE” jest firma OLIMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach ul. Sikorskiego 73, 32-400 Myślenice wpisaną do KRS pod numerem 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. Promocja skierowana jest do dotychczasowych i nowych Klientów Dostawcy Usług, zwanych dalej Abonentami lub Uczestnikami Promocji przyłączonych do sieci Dostawcy Usług.
3. Promocja trwa od 01.10.2019 r. do odwołania. 
4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny. 
5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
6. Jeśli danego zagadnienia nie porusza Regulamin Promocji, właściwym jest Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Olimplan.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.

§ 2. Warunki promocji
1. Promocja polega na dostarczeniu Abonentowi Usługi cyfrowej telefonii stacjonarnej na preferencyjnych warunkach, polegających na udzieleniu ulgi w opłacie aktywacyjnej za 
świadczoną usługę. 
2. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 
a) Abonent jest związany z Dostawcą Usług Umową lub zawrze nową Umowę o świadczenie usługi cyfrowej telefonii stacjonarnej, 
b) Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu, 
c) istnieją techniczne możliwości uruchomienia usługi w lokalizacji podanej przez Abonenta, 
d) Abonent podpisze z Dostawcą Usług Aneks do Umowy na czas określony 24 miesiące lub Umowę na czas określony 24 miesiące. 
3. Podpisanie Aneksu do Umowy lub 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. Warunkiem skorzystania z promocji jest wyrażenie przez Abonenta zgody na:
a) otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną od Dostawcy Usług na adres e-mail wskazany w Umowie oraz za 
pośrednictwem EBOK;
b) 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;
c) dostarczanie potwierdzeń przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamacje drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem 
EBOK.
5. W ramach niniejszej promocji zostaje Abonentowi przyznana ulga w opłacie aktywacyjnej za świadczoną Usługę zgodnie z poniższą tabelą, która określa również wysokość 
miesięcznego abonamentu brutto oraz wysokość opłaty aktywacyjnej:

TABELA DLA  ABONENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z INNYCH USŁUG OLIMPLAN

Taryfa Minuty w
Abonamencie

(połączenia krajowe
na numery

stacjonarne/połączen
ia komórkowe oraz

międzynarodowe do
strefy 1)*

Opłata
Abonamentowa

standardowa

Opłata
Abonamentowa

promocyjna

Opłata aktywacyjna
standardowa

Opłata aktywacyjna
promocyjna

Łączna kwota ulgi
promocyjnej

TELE 100 100/30 44 zł 22 zł 600 zł 49 zł 1079 zł

TELE 300 300/100 66 zł 33 zł 600 zł 49 zł 1343 zł

TELE 700 700/233 108 zł 54 zł 600 zł 49 zł 1847 zł

TELE 1000 1000/333 150 zł 75 zł 600 zł 49 zł 2351 zł

* z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych

TABELA DLA  ABONENTÓW NIE KORZYSTAJĄCYCH Z INNYCH USŁUG OLIMPLAN

Taryfa Minuty w
Abonamencie

(połączenia krajowe
na numery

stacjonarne/połączen
ia komórkowe oraz

międzynarodowe do
strefy 1)*

Opłata
Abonamentowa

standardowa

Opłata
Abonamentowa

promocyjna

Opłata aktywacyjna
standardowa

Opłata aktywacyjna
promocyjna

Łączna kwota ulgi
promocyjnej

TELE 100 100/30 44 zł 22 zł 600 zł 100 zł 1130 zł

TELE 300 300/100 66 zł 33 zł 600 zł 100 zł 1394 zł

TELE 700 700/233 108 zł 54 zł 600 zł 100 zł 1898 zł

TELE 1000 1000/333 150 zł 75 zł 600 zł 100 zł 2402 zł

* z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych

6. Opłata miesięczna 5zł brutto za pierwszy numer telefoniczny jest zawarta w abonamencie telefonicznym.
7. W przypadku przeniesienia numeru od innego operatora, naliczana jest zgodnie z Cennikiem miesięczna opłata w wysokości 2zł.
8. Opłaty za połączenia telefoniczne poza abonamentem naliczane będą zgodnie z Cennikiem Olimplan (Cennik usług telefonicznych w Olimplan).
9. Opłata za sprzęt VOIP zakupiony w Olimplan naliczana będzie zgodnie z Cennikiem Olimplan.
10. W ramach aktywacji Olimplan jednorazowo instaluje i konfiguruje sprzęt VOIP (bramka VOIP lub telefon VOIP). Za każdą następną konfigurację naliczana będzie opłata zgodnie 
z Cennikiem Olimplan.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji „TELE” 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


