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NIP: 548-260-87-99 
KRS: 0000347399 
REGON: 241476121 
Kapitał zakładowy: 105 000,00 zł 

Podmiot właścicielski: 

Invicom Sp. z o.o. 

ul. Partyznatów 1 
43-450 Ustroń, woj. Śląskie 

Biuro Obsługi Klienta: 

tel.: 603 300 730 
e-mail: bok@interbeskidy.net 
www: interbeskidy.net 

REGULAMIN PROMOCJI „Oferta Wakacyjna” - Internet 

§1 

1. Organizatorem promocji „Oferta Wakacyjna” jest firma Invicom Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Partyzantów 1,  43-450 Ustroń. 

2. W promocji może brać udział : 

a) osoba fizyczna, która zamieszkuje na obszarze objętym promocją, jest abonentem  Usług Telekomunikacyjnych  Operatora i chce 

zwiększyć obecny pakiet internetowy 

b) osoba fizyczna, która zamieszkuje na obszarze objętym promocją, nie jest Abonentem Usług Telekomunikacyjnych Operatota 

3. Obszar Promocji obejmuje miasto : Ustroń - Bloki o numerach 1-10 

4. Promocja obejmuje Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji w okresie od 20.07 – 31.09.2014 roku 

5. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed terminem określonym w § 1, punkcie 4, jeżeli z przyczyn technicznych nie 

będzie miał możliwości podłączenia nowych Uczestników. 

6. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia umowy w ramach Promocji, jeżeli Uczestnik albo jego lokator, ma zaległości we 

wnoszeniu opłat za świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Operatora. 

 
§2 

Zasady promocji: 

1. W ramach promocji „Wakacyjna Oferta – Internet” Uczestnik otrzymuje: 

a) rabat w jednorazowej opłacie instalacyjnej usług Operatora – opłata po uwzględnieniu rabatu wynosi 0 pln 

b) rabat w jednorazowej opłacie aktywacyjnej usług Operatora – opłata po uwzględnieniu rabatu wynosi 49 pln( uiszczana wraz z pierwszą 

opłatą abonamentową)  

c) w przypadku przedłużenia dotychczasowej umowy, zmiany transferu – opłat a i b punktu 1 – nie ponosi się. 

2. W ramach promocji Uczestnik może zakupić usługi wg promocyjnych stawek: 

Abonament 12 miesięcy 24 miesiące 

   

Internet 250 Mbit  120 zł 100 zł 

Internet 100 Mbit  90 zł 80 zł 

Internet 50 Mbit  70 zł 60 zł 

Internet 25 Mbit  65 zł 55 zł 

Inne usługi 

Nazwa usługi 12 miesięcy 24 miesiące 

Dzierżawa Routera WiFi 15,90 zł 7,90 zł 

Zakup Routera WiFi 199 zł 

 

 

 

 

3. Opłaty miesięczne określone powyżej obowiązują Uczestników przez okres 12/ 24 pełnych miesięcy rozliczeniowych, w zależności od 

wybranej opcji. Operator gwarantuje, że ceny określone powyżej nie ulegną zmianie do końca okresu promocyjnego. Po tym terminie , 
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Uczestnik zobowiązany  będzie do uiszczenia Opłat z godnie z obowiązującym na ten dzień cennikiem. Abonent ma również możliwość 

skorzystania z przedłużenia umowy na warunkach promocyjnych dostępnych w tym okresie. 

4. Abonent, który przed upływem pełnych 12/24  miesięcy rozliczeniowych rozwiąże umowę zawartą w ramach Promocji – utraci wszelkie 

korzyści wynikające z Promocji i zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej równej sumie rabatów udzielonych 

przez operatora, liczonych za cały okres obowiązywania Umowy zawartej w ramach promocji.  

5. W przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu Opłaty Abonamentowej za świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej, wynoszących co 

najmniej jeden miesiąc, Operator może zaprzestać świadczenia usług zgodnie z zasadami Regulaminu               i wypowiedzieć umowę o 

świadczenie ww. usług. W takiej sytuacji mają zastosowanie zasady opisane w § 2, punkcie 4. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisując Umowę zawartą w ramach Promocji. 

2. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Operatora , w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.interbeskidy.net , 

poza tym po jednym egzemplarzu Regulaminu Promocji otrzymują Uczestnicy Promocji. 
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