
REGULAMIN 
PROMOCJI POD NAZWĄ  „POWITALNA”

W SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ I INTERNETU TARNOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W TARNOBRZEGU

1. Regulamin  promocji  „Powitalna”,  zwany  w  dalszej  części  Regulaminu  „Promocją”,  określa
szczegółowe  warunki  sprzedaży  usługi  dostępu  do  Internetu  FTTH  
w ramach niniejszej promocji.

2. Organizatorem promocji jest Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu z siedzibą
przy ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg, zwana dalej Operatorem.

3. Promocja  polega na :
a) udzieleniu  przez  Operatora  Abonentowi  Upustu  w  comiesięcznej  opłacie

abonamentowej przez okres kolejnych 6 miesięcy od daty aktywacji usługi w łącznej
kwocie:

      pakiet Brązowy Podstawowy Mb/s- 180 zł
      pakiet Brązowy WIFI Mb/s- 204 zł

                  pakiet Srebrny Podstawowy  – 204 zł  
     pakiet Srebrny WIFI – 252,6 zł
b) udzieleniu przez Operatora Upustu w jednorazowej opłacie przyłączeniowej 748,77 zł

    
4.W ramach n/n Promocji umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. W okresie promocyjnym tj.

przez  pierwsze  6  miesięcy  obowiązywania  umowy,  abonent  uiszcza  opłatę  abonamentową
pomniejszoną o przyznany upust w wysokości:
10 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy za parametry Internetu  pakiet Brązowy
20 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy za parametry Internetu pakiet Srebrny

5. Jednorazowa opłata przyłączeniowa w niniejszej Promocji wynosi 1,23 zł.
6. Po zakończeniu okresu promocyjnego warunki świadczenia usług są zgodne z „Cennikiem opłat

za TVK i Internet dla Tarnobrzega, Nowej Dęby i Skopania w sieci Tarnobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Tarnobrzegu” zwany dalej Cennikiem.  

7. Promocja  dotyczy  osiedla:  Ocice,  Mokrzyszów,  Zakrzów,  Sielec,  Wielowieś,  Sobów,
Miechocin, Borów, Podłęże

8. Warunkiem  zawarcia  Umowy  w  ramach  Promocji  jest  możliwość  techniczna  i  prawna
pozwalająca na instalację i uruchomienie usługi w miejscu świadczenia usługi na rzecz abonenta
(adres abonenta).

9. Promocja dotyczy wyłącznie przyłączy napowietrznych.
10.  Operator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Promocji osobom :

 zalegającymi względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
 z którymi Operator rozwiązał uprzednio Umowę o świadczenie Usług z przyczyn leżących

po stronie     Abonenta,
 członkom rodzin oraz innym osobom zamieszkującym pod wspólnym adresem z osobami 

o których mowa w podpunktach wcześniejszych.
11. Z Promocji Abonent może skorzystać jeden raz na danej lokalizacji nieruchomości.
12. Promocja obowiązuje od 1.10.2019 roku do odwołania. Zakończenie obowiązywania Promocji

pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte Umowy na warunkach Promocji.
13. Jeżeli  Abonent,  który korzysta z Promocji  rozwiąże Umowę przed upływem okresu na który

została  zawarta  lub  w  przypadku  rozwiązania  Umowy  przez  Operatora  z  winy  Abonenta,
wówczas  Abonent  (Uczestnik  Promocji)  będzie  zobowiązany do  zwrotu  na  rzecz  Operatora
kwoty wynikającej z przyznanego mu upustu określonego w ust. 3 lit. a) pomniejszonego o jego
proporcjonalną  wartość  od  dnia  zawarcia  Umowy do dnia  jej  rozwiązania,  oraz  całą  kwotę
upustu określonego w ust. 3 lit. b). Opłatę o której mowa należy uiścić w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania Umowy.



14. W sprawach  nieunormowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  postanowienia
Regulaminu  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  przez  Tarnobrzeską  Spółdzielnię
Mieszkaniową w Tarnobrzegu, Umową oraz Cennikiem.

15. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Promocji i go
akceptuje.

Definicje:
 Cennik – Cennik opłat za TVK i Internet dla Tarnobrzega, Nowej Dęby i Skopania w sieci

Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu.
 Opłata abonamentowa  – comiesięczna opłata ponoszona przez Abonenta na rzecz Operatora

zgodna z Cennikiem.
 Upust  –  ulga  udzielona  Abonentowi  w  związku  z  zawarciem  Umowy  terminowej  na

warunkach  Promocji.  Upust  stanowi  różnicę  pomiędzy  wysokością  opłat  pobieranych
zgodnie z Cennikiem (dla umów bezterminowych), a wysokością opłat pobieranych zgodnie
z Regulaminem niniejszej Promocji (umowy terminowe).

 Opłata wyrównawcza – to suma opłat należnych operatorowi w przypadku zerwania umowy
przez abonenta przed terminem jej zakończenia lub rozwiązania umowy przez operatora z
winy abonenta o których mowa w ust. 3 n/n Regulaminu 

Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Tarnobrzeskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  Tarnobrzegu   Uchwałą  Nr  IX/45/2019  z  dnia  30.09.2019r.  z  mocą
obowiązującą od dnia 1.10.2019r.


