
Operator: Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. Z. Fórmanek-Okrój, W. Okrój, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 19, NIP: 622-010-61-52, KRS: 87709, rejestr przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych: 316, REGON: 250502363,  tel.: 62 720 30 30, e-mail: biznes@promax.media.pl 

 Regulamin promocji: 

„Biznes z PROMAX”   
 

 

 
 

§1 [Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin Promocji „Biznes z PROMAX” (zwany dalej Regulaminem promocji) określa zasady korzystania z promocyjnych warunków Usług dostępu do Internetu oraz telefonii 

stacjonarnej (zwanych dalej usługami promocyjnymi lub Promocją), świadczonych przez Operatora. 

2.  Świadczenie usług promocyjnych podlega zasadom opisanym w aktualnym Regulaminie świadczenia Usług dostępu do Internetu oraz Cenniku świadczenia usług dostępu do 

Internetu oraz telefonii stacjonarnej dla biznesu Operatora . 
 

§2 [Biznes z PROMAX] 

Promocyjne ceny przyłączenia, aktywacji Sprzętu oraz Usług dostępu do Internetu lub telefonii stacjonarnej dla podmiotów, które złożą zamówienie na świadczenie Usług dostępu 

do Internetu lub telefonii stacjonarnej lub przedłużą okres korzystania z Usług na warunkach promocyjnych w co najmniej jednym z niżej wskazanych pakietów. Promocja obowiązuje od 

8 sierpnia 2022 roku do odwołania. 

Cennik Promocji: 

a) przyłączenie do Sieci tvk (nie dotyczy lokali przyłączonych do Sieci tvk): 

–   w budynku wielolokalowym 40,65 zł netto, tj. 50 zł brutto (cena zawiera upust w wysokości 250 zł brutto); 

–   w innej budowli:  

-  w przypadku przyłączenia do Sieci tvk oraz zamówienia jednocześnie dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej lub samego dostępu do Internetu – 105,69 zł netto, tj. 

140 zł brutto (cena zawiera upust w wysokości 850 zł brutto); 

–   utrzymanie łącza abonenckiego – 8,13 zł netto, tj. 10 zł brutto  

Operatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli po zawarciu umowy, a przed dokonaniem przyłączenia Abonenta 
do sieci: (1) zostanie ujawniony inny charakter budowli, w której ma nastąpić przyłączenie lub (2) koszty wykonania przyłączenia okażą się wyższe od standardowych. 
Operator może zrezygnować z odstąpienia w przypadku wyrażenia przez Abonenta zgody na zmienioną wysokość opłaty przyłączeniowej. 

b)  aktywacja sprzętu 

       aktywacja Sprzętu niezbędnego do korzystania z Usług – 47,96 zł netto, tj 59,00 zł brutto (cena zawiera upust w wysokości 201 zł brutto); 

     aktywacja Sprzętu niezbędnego do korzystania z Usług – 56,91 zł netto, tj 70,00 zł brutto (cena zawiera upust w wysokości 200 zł brutto); (Dotyczy pakietu 300 Mb/s 

 

Opłaty za przyłączenie nie pobiera się jeżeli Lokal jest przyłączony do Sieci tvk, tj. w sytuacji, w której w danym Lokalu świadczone są już usługi PROMAX, a Abonent w ramach 

niniejszego Regulaminu promocji jedynie rozszerza zakres usług, z których korzysta lub zawiera Umowę wstępując w prawa i obowiązki innego abonenta, który  dotychczas korzystał  

z usług PROMAX w Lokalu. W takim wypadku, o ile konieczna jest aktywacja Sprzętu, pobiera się opłatę aktywacyjną. 

 

c) Abonament za Usługę dostępu do Internetu, którzy najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia na świadczenie usług promocyjnych wyrażą zgodę na 

udostępnianie faktur elektronicznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W zależności od możliwości technicznych.  

Adres świadczenia Usługi (Lokal)  

Numer Umowy abonenckiej / nr Abonenta  

Data podpisania Umowy / zmiany warunków umowy  Regulamin zawarty: 

 na odległość 

 w lokalu przedsiębiorstwa PROMAX 

 poza lokalem przedsiębiorstwa PROMAX 

 Data, od której obowiązują warunki promocyjne objęte 

postanowieniami Regulaminu promocji: 
 

 Podpisując niniejszy Regulamin promocji strony zawierają aneks do Umowy Abonenckiej. 

Tym samym Strony zmieniają postanowienia Umowy abonenckiej w zakresie objętym postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji ,  

w tym w zakresie wynikających z niego warunków świadczenia usług, należnych opłat oraz okresu trwania umowy wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych. 

Dotychczasowe warunki Umowy abonenckiej, w tym określone w Regulaminie lub Cenniku, niesprzeczne z zapisami niniejszego Regulaminu promocji, nie ulegają zmianie. 

 Umowa o świadczenie usług promocyjnych jest zawierana pod warunkiem zawieszającym zweryfikowania przez Operatora czy istnieją  warunki techniczne do jej 

świadczenia w Lokalu oraz zrealizowania przyłączenia Lokalu do Sieci Operatora w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania niniejszego Regulaminu promocji 

(w braku zrealizowania przyłączenia w tym terminie umowa o świadczenie usług promocyjnych nie dochodzi do skutku). Aktywacja usług promocyjnych nastąpi 

niezwłocznie po dokonaniu przyłączenia do Sieci Operatora. Powyższe postanowienia dotyczące zawarcia Umowy o świadczenie usług promocyjnych mają pierwszeństwo 

zastosowania w zakresie, w jakim nie dają się pogodzić z pozostałymi warunkami niniejszego Regulaminu promocji lub innych dokumentów mających zastosowanie do 

Umowy, w tym samej Umowy. 

 

Pakiet 

 

Prędkość 

Pobierania/Wysyłania 

w Mb/s 

 

 

Opcja 

 

Abonament 

w poszczególnych 

miesiącach 

 

Upust 

w skali miesiąca 

(brutto) 

Upust 

w skali 24 

miesięcy (brutto) 

 

Suma Abonamentów  

w całym okresie 

promocyjnym 

w skali 24 

miesięcy (brutto) 
Miesiąc Kwota (netto / brutto) 

 

Pakiet 100 

100/5 Mb/s 

 

 1-24 48 zł / 59,04 zł 27,06 zł 649,44 zł 1416,96 zł 

 

 Pakiet 250 

 250/25 Mb/s 

 

 1-24 70 zł / 86,10 zł 43,05 zł 1033,20 zł 2066,40 zł 

 

  Pakiet 350 

350/30 Mb/s* 

 

 

 1-24  110 zł / 135,30 zł 55,35 zł 1328,40 zł 3247,20 zł 

mailto:biznes@promax.media.pl


d) abonament za Usługę telefonii stacjonarnej przez następne miesiące: 

Nazwa pakietu:       Minuty w abonamencie                                   Opłata netto                                         VAT                    Opłata brutto  

1.  OSZCZĘDNY        0 minut                    11,90 zł                       23%         14,64 zł 

2.  KORZYSTNY   250 minut                    25,90 zł                      23%         31,86 zł 

3.  OPTYMALNY   500 minut                    35,90 zł                      23%         44,16 zł 

4.  PRESTIŻOWY   1000 minut                    55,90 zł                      23%         68,76 zł 

 
Minuty w abonamencie obejmują połączenia w sieci PROMAX, stacjonarne krajowe (lokalne i międzystrefowe), międzynarodowe stacjonarne do krajów określonych w rozszerzonym 

cenniku usług telefonicznych PROMAX jako Strefa 1 (m.in. część krajów Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki  Północnej i Kanada) oraz z sieciami krajowej telefonii 

komórkowej. Niewykorzystane minuty w abonamencie nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. W miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi telefonii 

stacjonarnej, Abonamentu nie pobiera się, a Abonentowi nie przysługuje pakiet minut w abonamencie. 
 

Dodatkowa Promocja:  

 utrzymanie jednego, niezmiennego adresu IP klasy publicznej - 3,25 zł netto, tj. 4,00 zł brutto miesięcznie (cena zawiera upust w łącznej 

wysokości 384 zł brutto w trakcie trwania całej Umowy, czyli 16 zł brutto miesięcznie). Promocja dotyczy pakietu 350 Mb/s. 

 utrzymanie jednego, niezmiennego adresu IP klasy publicznej - 8,13 zł netto, tj. 10,00 zł brutto miesięcznie (cena zawiera upust 

w łącznej wysokości 240 zł brutto w trakcie trwania całej Umowy, czyli 10 zł brutto miesięcznie). Promocja dotyczy pakietu 250 Mb/s. 

 aktywacja niezmiennego adresu IP klasy publicznej - 10,00 zł brutto zł (cena zawiera upust w wysokości 40 zł brutto). 
 

 

W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usług objętych Dodatkową Promocją przed upływem okresu opisanego, w §3 ust. 4 Operatorowi 

nie przysługuje prawo obciążenia Abonenta obowiązkiem zapłaty upustów przyznanych w ramach dodatkowej Promocji. Zapis zdania 

pierwszego nie narusza dalej idących uprawnień Operatora, opisanych w §3 ust. 4. W przypadku zmiany technologii zostaje zawierana 

umowa na nowych warunkach , opłata za dodatkowe usługi zostaje naliczona zgodnie z cennikiem.  
 

§3 [Pozostałe warunki Promocji] 

1. Promocja obejmuje wyłącznie podmioty nieposiadające zaległości finansowych wobec Operatora, zawierające Umowę w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Możliwość korzystania z Promocji ograniczona jest wyłącznie do Lokali znajdujących się w zasięgu Sieci tvk i w których istnieje techniczna 

możliwość świadczenia usługi.  

3. Usługi promocyjne świadczone będą pod warunkiem zawarcia Umowy, w terminie jednego miesiąca od złożenia Zamówienia (dotyczy 

podmiotów niebędących Abonentami). 

4. Umowa zawierana jest na okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych (minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych). 

W przypadku zmiany pakietu internetowego lub telefonicznego na niższy lub rozwiązania zawartej Umowy również w części, w tym 

dotyczącej telefonii stacjonarnej, przed upływem okresu obowiązywania Umowy lub w przypadku cofnięcia zgody na udostępnianie faktur 

elektronicznych (o ile była wymogiem skorzystania z Promocji) Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty 

w wysokości sumy udzielonych upustów za pełne 24 miesiące kalendarzowe, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres od dnia 

zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Zapis dotyczy rozwiązania Umowy zarówno przez Abonenta, jak i przez Operatora, z winy 

Abonenta.  

5. Zmiana wybranego pakietu na wyższy nie narusza warunków Promocji. W przypadku zmiany wybranego pakietu na wyższy, Abonament 

za ten wyższy pakiet naliczany będzie w wysokości określonej w Cenniku albo Regulaminie promocji, jeżeli Abonent wybierze pakiet 

opisany w odpowiednio § 2 lit. c), d). 

6. Po upływie okresu obowiązywania Umowy o świadczenie usług promocyjnych, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas 

nieoznaczony. Abonent zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłat zgodnie z odpowiednim Cennikiem obowiązującym w dniu 

zawarcia Umowy o świadczenie usług promocyjnych. Strony mogą zapobiec przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy abonenckiej na 

czas nieoznaczony, składając odpowiednie oświadczenie. Dla swej skuteczności oświadczenie winno zostać doręczone drugiej Stronie do 25 

dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego upływ czasu oznaczonego włącznie, nie wcześniej jednak niż na dwa miesiące przed 

upływem czasu oznaczonego 

7. W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych. 

8. Zmiana miejsca świadczenia usług promocyjnych możliwa jest wyłącznie pod warunkiem kontynuowania przez Abonenta korzystania 

z usług Operatora, na dotychczasowych warunkach, w nowym Lokalu. Warunki zmiany miejsca świadczenia usług stanowią Regulamin oraz 

Cennik. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 4 płatna jest  w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Operatora na podstawie 

naruszenia postanowień Regulaminu promocji. 

10. W okresie obowiązywania Umowy, Abonent nie jest uprawniony do zawieszenia korzystania z usług promocyjnych. 

11. Zasady zwrotu przez Abonenta udzielonych mu ulg w przypadku naruszenia warunków promocji określone zostały w Umowie lub 

Regulaminie.  

12. Od dnia wejścia w życie zmian objętych niniejszym dokumentem, załączone wzorce umowne, w tym regulamin i cennik, znajdą 

zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta, w zakresie objętym ich postanowieniami.  

 

 

 
…………………………………………………………….…. ……………………..………………………………………………. 
imię i nazwisko Przedstawiciela Abonenta (czytelnie) imię i nazwisko Przedstawiciela Operatora (czytelnie) 

 

 

  

  


