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REGULAMIN 

1. Organizator promocji 
 

Organizatorem promocji „Internet światłowodowy” (dalej zwaną Promocją) jest: 

FAN-TEX A.G. Hirsztritt z siedzibą w Ełku, 19-300 EŁK, ul. Wojska Polskiego 59A oraz filią w Olecku 19-400 OLECKO, ul. Kolejowa 20, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1202, NIP: 848-010-09-28 zwanym w dalszej części 

„Operatorem” lub „Dostawcą Usług”. 

 

2. Okres trwania promocji 
 

Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 01.07.2022r i obowiązuje do odwołania przez Operatora. 

 

3. Uprawnieni do skorzystania z promocji 
 

Promocja jest skierowana dla nowych i obecnych Abonentów (tylko konsumenci, w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego) 

światłowodowej sieci Operatora lub sieci obcych na których Operator świadczy usługi.  
 

4. Przedmiot, warunki i zasady skorzystania z promocji 
 

1. Przedmiotem promocji jest udostępnienie Abonentom usługi dostępu do sieci Internet, zgodnie z Cennikiem promocji będącym 

Załącznikiem nr 1 do Regulaminu promocji („Cennik usług”). 

2. Promocja skierowana jest do Abonentów, którzy w okresie obowiązywania Promocji podpiszą umowę z Dostawcą Usług na 

warunkach i w zakresie świadczenia usług wskazanych w pkt. 1. W przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy na warunkach 

niniejszej promocji Abonentowi zostanie przyznany opust w miesięcznych opłatach abonamentowych i opłacie aktywacyjnej  

(„Promocja”). 

3. Z Promocji wyłączeni są posiadający zaległości płatnicze wobec Operatora lub posiadający niejasny i nieudokumentowany stan 

prawny lokalu lub w inny sposób nie spełniający wymagań wynikających z Regulaminu, Regulaminu promocji lub Umowy.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest: 

a) zawarcie umowy z Operatorem na czas określony od 12 do 24 miesięcy, 

b) uiszczenie promocyjnej opłaty aktywacyjnej, określonej w cenniku promocji najpóźniej wraz z pierwszym należnym, pełnym 

abonamentem, 

c) posiadanie aktywnego przyłącza zakończonego gniazdkiem abonenckim lub zlecenie Operatorowi wykonania nowego 

przyłącza (uregulowane odrębnym zleceniem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej) o ile 

warunki techniczne i organizacyjne nie stanowią inaczej. 

5. Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji. 

6. Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie Dostawcy usług, 

chyba, że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej. 

7. Przez okres trwania Umowy Abonenci zobowiązani będą do utrzymania usług wybranych niniejszą promocją oraz do 

terminowego uiszczania opłat Abonamentu. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, 

iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu 

zostanie opublikowana na stronie www.fantex.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

9. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści Regulaminu promocji dużą literą i nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie 

należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub 

Cenniku Dostawcy usług. 

10. W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu promocji stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych 

w pkt 9 powyżej. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu promocji, a postanowieniami dokumentów wskazanych  

w pkt. 9 powyżej, postanowienia Regulaminu i Cennika Promocji będą miały charakter nadrzędny. 

12. Ceny podane w Regulaminie Promocji są cenami brutto. 
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REGULAMIN 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Internet światłowodowy” 

 

CENNIK  PROMOCJI 

dla zabudowy wielorodzinnej* 
Tabela 1. Cennik promocji dla zabudowy wielorodzinnej 

Taryfa  

 12 miesięcy    24 miesiące   

Abonament 

bez opustu  

Abonament 

z opustem  

Koszty 

aktywacji 

usługi bez 

opustu  

Koszty 

aktywacji 

usługi z 

opustem 

Suma 

opustów w 

promocji  

Abonament 

bez opustu  

Abonament 

z opustem  

Koszty 

aktywacji 

usługi bez 

opustu  

Koszty 

aktywacji 

usługi z 

opustem 

Suma 

opustów w 

promocji  

Internet światłowodowy do 300/100 Mb/s  180 zł   89 zł   199 zł   1,23 zł   1 289,77 zł   180 zł   69 zł   199 zł   1,23 zł   2 861,77 zł   

Internet światłowodowy do 600/100 Mb/s 230 zł   99 zł   199 zł   1,23 zł   1 769,77 zł   230 zł   79 zł   199 zł   1,23 zł   3 821,77 zł   

Internet światłowodowy do 1000/100 Mb/s 280 zł   129 zł   199 zł   1,23 zł   2 009,77 zł   280 zł   109 zł   199 zł   1,23 zł   4 301,77 zł   

 

CENNIK  PROMOCJI 

dla zabudowy jednorodzinnej* 
Tabela 2. Cennik promocji dla zabudowy jednorodzinnej 

Taryfa  

 12 miesięcy    24 miesiące   

Abonament 

bez opustu  

Abonament 

z opustem  

Koszty 

aktywacji 

usługi bez 

opustu  

Koszty 

aktywacji 

usługi z 

opustem 

Suma 

opustów w 

promocji  

Abonament 

bez opustu  

Abonament 

z opustem  

Koszty 

aktywacji 

usługi bez 

opustu  

Koszty 

aktywacji 

usługi z 

opustem 

Suma 

opustów w 

promocji  

Internet światłowodowy do 300/100 Mb/s  180 zł   104 zł   199 zł   1,23 zł   1 109,77 zł   180 zł   84 zł   199 zł   1,23 zł   2 501,77 zł   

Internet światłowodowy do 600/100 Mb/s 230 zł   114 zł   199 zł   1,23 zł   1 589,77 zł   230 zł   94 zł   199 zł   1,23 zł   3 461,77 zł   

Internet światłowodowy do 1000/100 Mb/s 280 zł   144 zł   199 zł   1,23 zł   1 829,77 zł   280 zł   124 zł   199 zł   1,23 zł   3 941,77 zł   

 

* - aktualna lista punktów adresowych z podziałem na typ zabudowy opublikowana jest na stronie fantex.pl 

 

 

 

 

 

 

………………………………   …………………………………………………. 

(data)                            (podpis Abonenta)           . 


