
Regulamin Promocji: 
  „OptoNet24” 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1) Regulamin promocji „OptoNet24”, zwanej dalej “Promocją”, określa szczególne warunki korzystania z Pakietu usług dostępu do Internetu oraz dostępu do 

Internetu z usługą TV w opcji do 30Mb/s, do 50Mb/s, do 100Mb/s, do 200Mb/s i do 300Mb/s, zwanego dalej „Usługą” . 
2) Organizatorem Promocji jest Centrum Usług Sieciowych, zwana dalej „CUS”. 
3) Promocja obowiązuje od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 
4) Promocja skierowana jest do: 

a) Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie o świadczenie Usługi w Promocji; lub 
b) Klientów usługi OptoNetAir, OptoNet, OptoNet TV, OptoNet 2w1, OptoNet 2w1 + telefon posiadających umowę na czas nieokreślony lub którym w 

momencie składania zamówienia na Usługę w Promocji, od daty rozpoczęcia świadczenia usługi w umowie na czas określony upłynęło nie mniej niż 30 dni; 
lub 

c) Klientów usługi OptoNetAir, OptoNet, OptoNet TV, OptoNet 2w1, OptoNet 2w1 + telefon, posiadających umowę na czas nieokreślony lub którym w 
momencie składania zamówienia na Usługę w Promocji, od daty rozpoczęcia świadczenia usługi w umowie na czas określony upłynęło nie mniej niż 30 dni; 
a którzy w okresie obowiązywania Promocji złożą zamówienie na Usługę w Promocji. 

5) Klientów Usługi, posiadających umowę na czas: 
a) nieokreślony lub którym w momencie składania zamówienia na Usługę w Promocji do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie 

więcej niż 90 dni i którzy w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie na Usługę w Promocji; lub 
b) określony, na warunkach promocji, które nie są już oferowane przez CUS, którym do zakończenia umowy zostało więcej niż 90 dni i którzy w czasie 

obowiązywania Promocji złożą zamówienie na Usługę w Promocji; w takim przypadku Aneks do umowy nie może być zawarty na okres krótszy niż czas 
pozostały do końca obecnie obowiązującej umowy; oraz spełniających warunki określone w ust. 5. 

6) Klient może skorzystać z Promocji, jeżeli: 
a) nie zalega z opłatami na rzecz CUS oraz 
b) istnieją techniczne możliwości świadczenia Usługi w wybranej przez Klienta Opcji, na Łączu we wskazanym Lokalu oraz 
c) nie wykluczają tego warunki promocji, z której Klient korzysta. 

7) Promocja polega na: 
a) obniżeniu opłaty instalacyjno-aktywacyjnej ze 250,00 zł z VAT do 55,00 zł z VAT w przypadku skorzystania z usługi OptoNetAir; 
b) obniżeniu opłaty instalacyjno-aktywacyjnej ze 1450,00 zł z VAT do 1,00 zł z VAT w przypadku skorzystania z usługi OptoNet; 
c) obniżeniu opłaty instalacyjno-aktywacyjnej ze 1450,00 zł z VAT do 159,00 zł z VAT w przypadku skorzystania z usługi OptoNet TV 
d) obniżeniu opłaty instalacyjno-aktywacyjnej ze 1450,00 zł z VAT do 59,00 zł z VAT w przypadku skorzystania z usługi OptoNet 2w1; 
e) obniżeniu opłaty instalacyjno-aktywacyjnej ze 1450,00 zł z VAT do 99,00 zł z VAT w przypadku skorzystania z usługi OptoNet 2w1+telefon; 
f) obniżeniu miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z Usługi z umową na czas określony – 24 miesiące Dostępne Warianty Umów oraz wysokość 

opłat abonamentowych określone są w Tabeli nr 1 usług OptoNet, Tabeli nr 2 usług OptoNet TV, Tabeli nr 3 usług OptoNet 2w1, Tabeli nr 4 usług OptoNet 
2w1 + telefon, Tabeli nr 5  usług OptoNet  Air. 

 

 
OptoNet™ 

Tabela 1 

Internet 

30/10 Mbps 50/10 Mbps 100/30  Mbps 200/30  Mbps 300/30  Mbps 

39,00 zł 45,00 zł 55,00 zł 88,00 zł 99,00 zł 

 
 

OptoNet™ TV 
Tabela 2 

Telewizja Jambox 3 Generacji 

Start HD Mikro HD Mini HD 
Wielotematyczny 

HD 
Wielotematyczny 

Super  HD 
Wielotematyczny 

Mega HD 

19,90zl 24,90zl 34,90zl 54,90zl 74,90zl 94,90zl 

 

OptoNet™ TV 2w1 
Tabela 3 

Telewizja Jambox 3 Generacji + Internet 

  30/10 Mbps 50/10 Mbps 100/30  Mbps 200/30  Mbps 300/30  Mbps 

Start 45,00 zł 49,00 zł 59,00 zł 89,00 zł 109,00 zł 

Mikro HD 50,00 zł 59,00 zł 69,00 zł 99,00 zł 129,00 zł 

Mini HD 55,00 zł 69,00 zł 79,00 zł 109,00 zł 139,00 zł 

Wielotematyczny HD 89,00 zł 95,00 zł 99,00 zł 129,00 zł 149,00 zł 

Wielotematyczny Super HD 109,00 zł 115,00 zł 119,00 zł 139,00 zł 159,00 zł 

Wielotematyczny Mega HD 139,00 zł 149,00 zł 155,00 zł 169,00 zł 189,00 zł 

 
 
 

 



 
OptoNet™ TV 2w1 + telefon 

Tabela 4 

Telewizja Jambox 3 Generacji Optonet TV + Internet 

  30/10 Mbps 50/10 Mbps 100/30  Mbps 200/30  Mbps 300/30  Mbps 

Start 45,00 zł 49,00 zł 59,00 zł 89,00 zł 109,00 zł 

Mikro HD 50,00 zł 59,00 zł 69,00 zł 99,00 zł 129,00 zł 

Mini HD 55,00 zł 69,00 zł 79,00 zł 109,00 zł 139,00 zł 

Wielotematyczny HD 89,00 zł 95,00 zł 99,00 zł 129,00 zł 149,00 zł 

Wielotematyczny Super HD 109,00 zł 115,00 zł 119,00 zł 139,00 zł 159,00 zł 

Wielotematyczny Mega HD 139,00 zł 149,00 zł 155,00 zł 169,00 zł 189,00 zł 

TELEFON CYFROWY 

MINI STANDARD MAX 

5 zł DO MNIE DZWONIĄ 19 zł ROZMAWIAM BEZ OGRANICZEŃ W POLSCE 60 zł DZWONĘ SWOBODNIE ZA GRANICĘ 

Najtańszy sposób na utrzymanie numeru Darmowe połączenia stacjonarne 
Telefony do UE w cenach połączeń komór-

kowych 

 
OptoNet™Air 

Tabela 5 

Internet Radiowy 5 Ghz 

5/1 Mbps 10/3 Mbps 20/3 Mbps 

35,00 zł 40,00 zł 55,00 zł 

 
§ 2 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Wysyłanie i odbieranie danych w Technologii FTTH1) dostępne jest w sieci CUS w planie taryfach: OptoNet Mini, OptoNet Eco, OptoNet Ultra, OptoNet Extreme, 
OptoNet Fire. Wysyłanie i odbieranie danych w Technologii FTTB i ETTH) dostępne jest w sieci CUS w planie taryfach: OptoNet Mini, OptoNet Eco, OptoNet Ultra.  W 
taryfach OptoNet TV 2w1  z pakietem telewizyjnym „Wielotematycznym Mega”, „Wielotematycznym HD” lub „Wielotematycznym Super HD”, można  zamówić  
wszystkie  dodatkowe pakiety będące aktualnie  w ofercie Telewizyjnej CUS. Korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych powyżej 100 Mbps w Technologii  
FTTH jest możliwe w przy pomocy karty 1 Gbps lub kart z wejściem FSP 1Gbps.Otrzymywanie faktur Centrum Usług Sieciowych w postaci elektronicznej wymaga 
podania adresu e-mail. Jeżeli adres e-mail nie zostanie podany, faktura Centrum Usług Sieciowych w postaci elektronicznej będzie dostępna na portalu ebok.cus.pl, na 
indywidualnym koncie Klienta. Klient może w każdym czasie cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej. W przypadku rezygnacji z otrzymywania 
faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, Klientowi zostanie odpowiednio skorygowana opłata aktywacyjna do wysokości 
199,00 zł z VAT. W przypadku rozwiązania umowy przez CUS z winy Klienta lub jej rozwiązania przez Klienta przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, 
Klient zostanie obciążony kwotą odszkodowania w wysokości określonej w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych § 1 pkt.2, związaną z przyznaną w 
ramach Promocji ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 
rozwiązania. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. CUS może skrócić czas trwania 
Promocji bez podania przyczyny. Do świadczenia usługi na warunkach umowy zawartej w ramach promocji zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie 
świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CUS oraz Cenniku Usług, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 
 

 CUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych danych w ramach połączeń z Internetem 
Szerokopasmowym. 

 CUS zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych w ramach połączeń z  Internetem Szerokopasmowym. 

 CUS dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oferowanych połączeń  Internetem Szerokopasmowym. 

 CUS świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. 

 Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej karty sieciowej lub routera, obciążenia stacji nadawczo-odbiorczej. 

 W trosce o środowisko naturalne, niektóre elementy pakietu sprzedażowego, oferowanego w ramach Promocji mogą pochodzić z procesu regeneracji 
dokonywanej przez producenta. Wszystkie elementy są pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta. 

 CUS nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania lub sprzętu komputerowego używanego przez Abonenta z oprogramowaniem i 
urządzeniem końcowym oferowanym w ramach Promocji. 

 Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Centrum Usług Sieciowych dla Abonentów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji „OptoNet24”, określone w niniejszym Regulaminie   
 
 
 
 
..............................., dnia .................... ….......... r.                                                               ABONENT  ........................................................... 

                                                 
1
 Technologia transmisji danych FTTH (Fiber To The Home „Światłowód do domu), jest obecnie najszybszą w Polsce technologią transmisji danych internetu pozwalającą na pobieranie danych z prędkością do 10000 Mbps. 

 
 


