
         Regulamin 
         „Promocji Gadżetowej” 
         Telbeskid 
 
 

1. Organizatorem „Promocji Gadżetowej”, zwanej dalej „Promocją”, jest Telbeskid Spółka z 

o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres siedziby ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000025724, NIP 738-10-22-521, REGON 490551973, o kapitale 

zakładowym 7.500.000,00 zł, tel. 18 5470707, adres e-mail bok@telbeskid.com.pl, zwana 

dalej „TB”. 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.12.2020 r. do wyczerpania zapasów urządzeń, o 

których mowa w ust. 5. TB zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania 

Promocji oraz prawo do jej wcześniejszego zakończenia, jeżeli z przyczyn technicznych nie 

będzie miał możliwości świadczenia usług w warunkach promocyjnych. Zakończenie 

Promocji nie wpływa na warunki umów zawartych w czasie obowiązywania Promocji. 

3. W Promocji może wziąć udział podmiot, który w okresie obowiązywania Promocji zawrze z 

TB umowę  na okres 24 miesięcy na usługę Internetu/przedłuży umowę zawartą z TB o czas 

określony 24 miesiące  - w opcji :VIP 15,  VIP 20, VIP 30, VIP 50, VIP 100 Mb. 

4. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli istnieją techniczne możliwości 

świadczenia usługi Internet w wybranej przez Klienta opcji na łączu TB w lokalu Klienta. 

 

5. W ramach Promocji każdy Klient, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 

2, będzie mógł zakupić Router bezprzewodowy w cenie brutto dla prędkości: 

 

 VIP 15 Mb VIP 20 Mb VIP 30 Mb VIP 50 Mb VIP 100 Mb 

MERCUSYS 

MW305R 
10 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

TP-LINK 

WR841N 
70 zł 40 zł 40 zł 20 zł 1 zł 

TP-LINK  

WR 940N 
100 zł 80 zł 80 zł 60 zł 40 zł 

TP-LINK 

AC1200 C50 
160 zł 160 zł 160 zł 120 zł 80 zł 

TOTOLINK 

A3002RU 
160 zł 160 zł 160 zł 120 zł 80 zł 

 

6. Urządzenie, o którym mowa w ust. 5, można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta 

Telbeskid w Nowym Sączu przy ul. Nowy Świat 2, po zawarciu umowy o świadczenie usługi 

stałego dostępu do Internetu, o której mowa w ust. 3. 

7. Wszystkie informacje dotyczące urządzenia, o którym mowa w ust. 5 można uzyskać 

bezpośrednio u producenta bądź też w instrukcji obsługi dostarczonej razem z urządzeniem.  

8. Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji         

i ofert okresowych TB, z wyłączeniem promocji i ofert dotyczących usługi stałego dostępu do 

Internetu.  



9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 

postanowienia zawarte odpowiednio w Regulaminie świadczenia usługi stałego dostępu do 

Internetu przez Telbeskid Spółka z o.o., Cenniku usługi stałego dostępu do Internetu przez 

Telbeskid Spółka  z o.o lub odpowiednich regulaminach lub cennikach promocji. 

10. Postanowienia niniejszego regulaminu mają pierwszeństwo w zastosowaniu w sprawach 

dotyczących Promocji. 

 

.............................................. 

Abonent 


