
 

 
 

Regulamin promocji  „Pakiety” 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji organizowanej przez Telkab Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, zwaną 

dalej Dostawcą, polegającej na świadczeniu Usługi dostępu do Internetu 300Mb/s, 600MB/s lub 900MB/s w cenach 

promocyjnych – zwanej dalej Promocją. 

2. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne z definicjami zawartymi 

w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

3. Z Promocji mogą skorzystać: 

a) osoby nie będące Abonentami Dostawcy, oraz 

b) Abonenci, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek wymaganych należności na rzecz Dostawcy. 

4. Aby skorzystać z Promocji należy wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną – poprzez założenie konta 

w systemie iBOK na stronie www.ibok.tczew.net.pl lub w BOK oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi Internetu 

300 Mb/s, 600 Mb/s lub 900 Mb/s oraz Umowę o świadczenie usługi telewizji cyfrowej w dowolnym pakiecie, na czas 

oznaczony 23 miesięcy – w takim wypadku Dostawca udzieli ulgi w opłacie abonamentowej za Usługę Internetu zgodnie 

z poniższą Tabelą przez cały okres, na jaki zawarta została Umowa. 

 

Opcje Promocji Prędkość Internetu 

Opłata 

abonamentowa 

za Internet bez ulgi 

Opłata 

abonamentowa 

za Internet z ulgą 

Łączna wysokość 

ulgi udzielonej w 

całym okresie 

trwania Umowy 

zawarcie Umowy na 

dowolny pakiet TV 

Internet 300mb/s lub 

Internet Światłowodowy 

300mb/s 

89 zł 57 zł 736 zł 

zawarcie Umowy na 

dowolny pakiet TV 

Internet 600mb/s lub 

Internet Światłowodowy 

600mb/s 

99 zł 67 zł 736 zł 

zawarcie Umowy na 

dowolny pakiet TV 

Internet Światłowodowy 

900mb/s 
119 zł 77 zł 966 zł 

 

5. W przypadku gdy Abonent lub Dostawca z przyczyn leżących po stronie Abonenta, rozwiąże którąkolwiek z Umów, 

o których mowa w ust. 4 przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, wówczas: 

a) jeśli rozwiązana zostanie Umowa o świadczenie usługi Internetu Abonent zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz 

Dostawcy udzielonej ulgi w wysokości wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 

za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania; 

b) jeśli rozwiązana zostanie Umowa o świadczenie usługi telewizji Abonent traci prawo do ulgi, co oznacza, 

że zobowiązany będzie do zapłaty za Usługę Internetu począwszy od kolejnego okresu rozliczeniowego 

rozpoczynającego się po rozwiązaniu Umowy opłaty abonentowej w pełnej wysokości. 

6. W przypadku gdy Abonent cofnie zgodę na dostarczanie faktur w sposób wskazany w pkt. 4 Regulaminu przed upływem 

okresu, na jaki została zawarta którakolwiek z Umów, wówczas Abonent traci prawo do ulgi, co oznacza, że zobowiązany 

będzie do zapłaty opłaty abonentowej za Usługę Internetu w pełnej wysokości, począwszy od kolejnego okresu 

rozliczeniowego rozpoczynającego się po złożeniu oświadczenia o cofnięciu zgody. 

7. Po upływie czasu, na jakie zawarte zostały Umowy ulegają one automatycznemu przekształceniu w Umowy na czas 

nieoznaczony, przy czym opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie – co oznacza, że za Usługę Internetu Abonent nadal 

płaci opłatę abonamentową w wysokości jak z ulgą. Abonent może sprzeciwić się przedłużeniu Umów poprzez złożenie 

http://www.ibok.tczew.net.pl/


 

oświadczenia o braku woli przedłużenia Umów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego koniec trwania 

Umów. 

8. Niniejsza Promocja ważna jest w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do odwołania. 

9. Niniejsza Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów zawierających Umowę w celach niezwiązanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 


