Regulamin „Obalamy mity o drogich Infoliniach 801”

Regulamin Oferty Specjalnej „Obalamy mity o drogich Infoliniach 801”
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty Specjalnej, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK lub Ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z
późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez w/w dokumenty.

1.

Oferta Specjalna obowiązuje w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku i jest skierowana do
Przedsiębiorców. Z Oferty Specjalnej mogą skorzystać Przedsiębiorcy nie będący Użytkownikami oraz obecni
Abonenci TeleOK (zwani dalej łącznie lub osobno „Podmiotami”), którzy spełnią warunki określone w punkcie 2.

2.

Ofertą Specjalną objęte zostają Podmioty, które w okresie obowiązywania Oferty Specjalnej spełnią poniższe
warunki:
2.1. Podmioty, które nie mają zawartej z TeleOK Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zwanej dalej
„Umową”): zawrą elektronicznie z TeleOK Umowę na Okres Gwarantowany wynoszący 3 miesiące na warunkach
określonych w Umowie, Cenniku Usług Telekomunikacyjnych (zwanego dalej „Cennikiem”), Ofercie Specjalnej i w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK.
2.2. Podmioty, które są Abonentami i mają zawartą Umowę o Świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej przez Panel
TeleOK (zwanej dalej „Umową”) podpiszą Regulamin Oferty Specjalnej. Wówczas Usługa będzie świadczona na
warunkach określonych w Umowie, Cenniku Usług Telekomunikacyjnych, niniejszej Ofercie Specjalnej oraz w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK.

3.

Po zakończeniu Okresu Gwarantowanego wynoszącego 3 miesiące, Umowa automatycznie przekształca się w
Umowę zawartą na czas nieokreślony a Regulamin Oferty Specjalnej przestaje obowiązywać.

4.

W przypadku rozwiązania zawartej w związku z Ofertą Specjalną Umowy przed upływem Okresu Gwarantowanego,
o którym mowa w punkcie 3, Podmiot zobowiązany będzie zapłacić na rzecz TeleOK wszelkie opłaty zaległe z tytułu
realizacji Umowy oraz karę umowną w wysokości przyznanej w ramach Oferty Specjalnej ulgi określonej w punkcie 5
w Tabelach 1 oraz 2, pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej
rozwiązania.

5.

W ramach Oferty Specjalnej TeleOK oferuje specjalne warunki i opłaty za Usługi wymienione w Tabelach 1 oraz 2.
Opłaty dotyczą usługi Infolinii realizowanej przez TeleOK na numerach Zwykłych z zakresu 801-050. Specjalne
warunki i opłaty za usługi wymienione w Tabelach 1 oraz 2 obowiązują przez Okres Gwarantowany.
Wysokość ulgi w ramach

Numer 801-050

Standardowa opłata

Specjalna obniżona opłata

aktywacyjna PLN (netto/brutto)

aktywacyjna PLN (netto/brutto)

(netto/brutto)

100,00 / 123,00

10,00 / 12,30

90,00 / 110,70

Ofery Specjalnej PLN

Tabela 1. Opłata aktywacyjna za Usługę oraz wysokość uzyskanych ulg w ramach Oferty Specjalnej.
Standardowa miesięczna

Specjalna miesięczna obniżona

Wysokość ulgi w ramach

opłata abonamentowa PLN

opłata abonamentowa PLN

Ofery Specjalnej PLN

(netto/brutto)

(netto/brutto)

(netto/brutto)

29,00 / 35,67

5,00 / 6,15

24,00 / 29,52

konto użytkownika VoIP

4,88 / 6,00

4,88 / 6,00

-

Koszt łączny

33,88 / 41,67

9,88 / 12,15

24,00 / 29,52

Numer Zwykły 801-050
Numer miejski oraz

Tabela 2. Miesięczne opłaty abonamentowe za Usługi oraz wysokość uzyskanych ulg w ramach Oferty Specjalnej.
6.

Podmioty zawrą Umowę poprzez stronę https://wizard.teleok.pl oraz doładują skoje konto pre-paid w systemie
TeleOK na kwotę nie mniejszą niż 42,75 PLN brutto. Kwota 42,75 PLN brutto stanowi sumę: obniżonej opłaty
aktywacyjnej oraz trzech Specjalnych opłat abonamentowych za numer 801-0 oraz dwóch opłat abonamentowych za
numer miejski i konto. Podmiot prześle do TeleOK na adres poczty elektronicznej pomoc@teleok.pl potwierdzenie
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zawarcia Umowy, wskaże nazwę użytkownika w systemie TeleOK, oraz podpisany skan regulaminu Oferty
Specjalnej.
7.

W odpowiedzi zwrotnej TeleOK prześle Podmiotowi listę do 5 dostępnych numerów 801-050.

8.

Podmiot wskaże jeden z numerów 801-050 z otrzymanej listy. Wskazany numer 801-050 zostanie uruchomiony na
rzecz Podmiotu przez TeleOK w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji od Podmiotu.

9.

W przypadku nie wniesienia opłaty określonej w ust. 6, numer 801-050 nie zostanie przydzielony Podmiotowi. W
takiej sytuacji, numer 801-050 zostanie uruchomiony 1 dzień roboczy od daty wniesienia opłaty określonej w ust. 6
oraz przesłania na adres pomoc@teleok.pl informacji o wniesieniu tejże opłaty.

10. Po uruchomieniu numeru 801-050, z konta Użytkownika w systemie TeleOK zostanie pobrana kwota 42,75 PLN
brutto tytułem zapłaty za usługi określone w ust. 6.
11. Po Okresie Gwarantowanym określonym w ust. 3, TeleOK będzie obciążać Podmiot z tytułu opłat za numer Zwykły
801-050 na kwotę 29,00 PLN netto (35,67 PLN brutto) za każdy kolejny pełny miesiąc działania Usługi.
12. Opłaty za Usługę Infolinii 801-050 pobierane będą od dnia uruchomienia Usługi Infolinii 801-050.
13. Opłaty nie ujęte w warunkach Oferty Specjalnej są zgodne z aktualnym Cennikiem Usług TeleOK.
14. Podmiot zostaje objęty Ofertą Specjalną po zaakceptowaniu jej warunków, warunków Umowy oraz Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK.
15. Z Oferty Specjalnej skorzystać mogą Podmioty, które na dzień zawarcia Umowy nie zalegają z opłatami na rzecz
TeleOK z jakiegokolwiek tytułu.
16. Warunków Oferty Specjalnej nie można łączyć z warunkami innych ofert specjalnych TeleOK, chyba że TeleOK
postanowi co innego w regulaminie innej oferty specjalnej.
17. TeleOK może skrócić okres obowiązywania Oferty Specjalnej wskazany w ust. 1 bez podania przyczyny.
18. W sprawach nieuregulowanych w Ofercie Specjalnej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Panel TeleOK.
19. Podmiot oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Specjalną i ją akceptuje.

Podmiot

...........................................................
(data, podpis i pieczątka firmy)
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