REGULAMIN PROMOCJI SECURE MOBILE BEZ ZOBOWIĄZAŃ
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Secure Mobile Bez Zobowiązań”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w Jaśle, adres siedziby: ul.
Adama Mickiewicza 148A, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000419551, NIP 6851656979, REGON 370343408, o kapitale zakładowym
2.860.000 zł (wpłaconym w całości), tel. 134915000, adres e-mail: biuro@telgam.pl,
www.telgam.pl oraz jej dostawca w zakresie świadczenia Usług mobilnych, czyli Metroport sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres siedziby: ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 1003, 91-463 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000337502, NIP 7262615367, REGON 100745889, o kapitale
zakładowym 700.850 zł, zwani dalej łącznie „Operatorem”.

1. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w Regulaminie promocji z wielkiej litery, o ile ich definicji nie
zawiera Regulamin promocji, należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz
Cennika obowiązujących u Operatora.

2. W Promocji może brać udział Konsument, Przedsiębiorca-konsument bądź inny podmiot
posiadający zdolność do czynności prawnych, który nie jest Abonentem Operatora lub będący
Abonentem nie posiadającym zaległości z tytułu płatności wobec Operatora i który w okresie
obowiązywania Promocji zawrze z Operatorem:

1) Umowę o świadczenie Usługi telefonii mobilnej w Pakiecie I Secure Mobile albo
1) Umowę o świadczenie Usługi telefonii mobilnej w Pakiecie z Usługą Internetu mobilnego,
czyli w Pakiecie II Secure Mobile, III Secure Mobile, IV Secure Mobile, Rodzinnym I Secure
Mobilne lub Rodzinnym II Secure Mobile
- na czas określony co najmniej 12 miesięcy lub na czas nieokreślony, zwany dalej
„Uczestnikiem”.

3. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Regulaminu promocji, Promocja obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.
do odwołania. O odwołaniu Promocji Operator poinformuje przez publikację odpowiedniego
komunikatu na stronie www.telgam.pl.
4. Operator 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 okresie obowiązywania Promocji.

5. Rabaty przewidziane w Regulaminie promocji nie mogą być łączone z innymi rabatami lub
promocjami, chyba że inny regulamin promocji wyraźnie stanowi inaczej.

6. Operator uzależnia zawarcie Umów na warunkach promocyjnych od istnienia warunków
technicznych niezbędnych do świadczenia Usług wedle wybranej przez Uczestnika taryfy.

§ 2. Zasady Promocji

1. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:
1) w przypadku Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Regulaminu promocji:
a) jeśli Umowa jest zawierana na czas nieokreślony – Usługę Dodatkową Wifi Calling
przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy bez dodatkowych opłat;

a) jeśli Umowa jest zawierana na czas określony – ulgę w opłacie miesięcznej za
Usługę Dodatkową Wifi Calling przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
w taki sposób, że opłata miesięczna za tą Usługę Dodatkową przez okres 12
miesięcy wynosi 0,00 zł. Wysokość ulgi przyznanej Uczestnikowi w opłacie
miesięcznej za Usługę Dodatkową Wifi Calling w całym okresie obowiązywania
Umowy wynosi 24,00 zł brutto;

1) w przypadku Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Regulaminu promocji:
a) jeśli Umowa jest zawierana na czas nieokreślony – Usługę Dodatkową Wifi
Calling, Usługę Dodatkową VoLTE oraz Usługę Dodatkową Ochrona antywirusowa
- ESET Mobile Security przez okres 12 miesięcy/rok od dnia zawarcia Umowy bez
dodatkowych opłat;

a) jeśli Umowa jest zawierana na czas określony – ulgę w opłacie miesięcznej za
Usługę Dodatkową Wifi Calling, Usługę Dodatkową VoLTE oraz Usługę Dodatkową
Ochrona antywirusowa - ESET Mobile Security przez okres 12 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy, w taki sposób, że opłaty miesięczne/roczne za te Usługi
Dodatkowe przez okres 12 miesięcy/rok wynoszą 0,00 zł. Wysokość ulgi
przyznanej Uczestnikowi w całym okresie obowiązywania Umowy wynosi:

i.

w przypadku opłaty miesięcznej za Usługę Dodatkową Wifi Calling –
24,00 zł brutto;

i.

w przypadku opłaty miesięcznej za Usługę Dodatkową VoLTE – 24,00 zł
brutto;

ii.

w przypadku opłaty rocznej za Usługę Dodatkową Ochrona antywirusowa
- ESET Mobile Security – 29,90 zł brutto

- tj. łącznie 77,90 zł brutto.

1. Wysokość opłat na warunkach Promocji wraz z okresem ich stosowania oraz ulg przyznanych
w związku z udziałem w Promocji w przypadku Umów zawartych na czas określony wraz
z okresem ich stosowania została wskazana w § 2 ust. 1 Regulaminu promocji.

2. Podane w Regulaminie promocji kwoty są kwotami brutto.
3. Promocja dotyczy wyłącznie Pakietów i Usług Dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 3 i § 2
ust. 1 Regulaminu promocji.

4. Warunkiem obowiązywania Promocji i uzyskiwania korzyści wynikających z Promocji (w tym
korzystania z Usług Dodatkowych z przyznanymi ulgami/bez dodatkowych opłat) jest
nieprzerwane obowiązywanie Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulamin promocji, a w

przypadku Umów zawartych na czas określony – ich obowiązywanie przez cały okres, na jaki
zostały zawarte.

5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu
promocji, zawartej na czas określony w ramach Promocji, dokonanego przez Abonenta
(Uczestnika) lub przez Operatora z winy Abonenta (Uczestnika) przed upływem okresu, na jaki
Umowa ta została zawarta, Operatorowi przysługuje roszczenie w wysokości ulgi przyznanej
Abonentowi za usługę świadczoną na podstawie rozwiązywanej Umowy, pomniejszonej
o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

6. Z upływem okresu 12 miesięcy, Usługi Dodatkowe, których dotyczy Promocja, wymienione
w § 2 ust. 1 Regulaminu promocji, zostaną dezaktywowane (wyłączone). Abonent może
ponownie włączyć Usługi Dodatkowe bądź dokonać przedłużenia okresu ich świadczenia
przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku.
§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu promocji,
jeśli jest ona zawierana na podstawie Promocji.

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Operatora oraz w Biurze Obsługi
Klienta Operatora, a także jest przekazywany nieodpłatnie przez Operatora w sposób
określony w Regulaminie.

2. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.

