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 Telewizja ⬧  Internet ⬧ Telefon 

Regulamin promocji „2PAK v10.0” 
 

 

§1 

[Postanowienia Ogólne] 

1. Organizatorem promocji są: 

a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 

KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30 000. - zł, zwana dalej również: „EVIO”, 

b. EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 

KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,- zł reprezentowana przez 

pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej również „EVIO Polska”, 

c. GCI sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Obornickiej 149, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem 0000320193 oraz rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9672, dokumentacja spółki 

przechowywana przez Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 478 000zł, wpłacony w 

całości zwaną dalej: „Operator”. 

2. Akcja promocyjna trwa od dnia 14 czerwca 2021 roku do odwołania, przy czym czas trwania akcji promocyjnej może zostać 
zmieniony przez Operatora. 
 

§2 
[Udział w Promocji] 

Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych, zamieszkałych, bądź mających siedzibę w zasięgu Sieci Operatora, które na dzień przystąpienia do 

Promocji:  

a. Nie zalegają względem Operatora z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu.  

b. Podpiszą w trakcie obowiązywania Promocji Umowę Abonencką na czas określony z Operatorem, w zakresie usługi dostępu 

do Telewizji i Internetu w wybranym pakiecie.  

c. Nie posiadają aktywnej usługi telewizyjnej oraz przez okres co najmniej 3 miesięcy przed podpisaniem umowy nie korzystali z 

usługi dostępu do telewizji świadczonej przez Operatora. 

d. Wyrażą zgodę na przesyłanie faktur za świadczone usługi telekomunikacyjne drogą elektroniczną. Abonent, deklarując chęć 

otrzymywania faktur drogą elektroniczną przy zawieraniu Umowy w ramach Promocji, jest zobowiązany podać adres 

mailowy niezbędny do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną. 

 

§3 

[Warunki Promocji] 

1. Promocja „2PAK v10.0” może być łączona z innymi promocjami, chyba że wyklucza to regulamin innej promocji. 

2. W okresie trwania umowy zawartej w ramach Promocji „2PAK v10.0” Abonentowi nie przysługuje prawo do zawieszenia 

świadczenia usługi oraz zmiany wybranego pakietu na niższy niż określony w Umowie. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy na czas określony przez Abonenta lub rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta, 

Abonent zobowiązany jest do zwrotu równowartości przyznanych ulg, zgodnie z Tabelą 1, pomniejszonych  o proporcjonalną ich 

wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

4. Zmiana miejsca świadczenia Usługi jest równoznaczna z niedotrzymaniem warunków Promocji i zobowiązuje Abonenta do 

zapłaty na rzecz Operatora Opłaty Wyrównawczej analogicznie jak w przypadku określonym w punkcie 3. 

5. Regulamin promocji jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.ipgo.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. 

6. Na podstawie Regulaminu Promocji Operator przyznaje Abonentowi Ulgi zawarte w Tabeli 1 (§3 punkt 6). Przyznana ulga 

stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy standardową opłatą abonamentową a promocyjną opłatą abonamentową. Poniższe 

ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT. 

7. Okresem rozliczeniowym jest jednomiesięczny okres liczony od początku do końca miesiąca kalendarzowego. Opłaty dotyczące 

okresów krótszych niż Okres Rozliczeniowy są naliczane proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług i rozliczane w danym 

Okresie Rozliczeniowym. 
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Tabela 1. Opłaty abonamentowe za usługę 2PAK v10.0. 

Pakiety 
dostępne  

w Promocji 

Minimalny okres 
obowiązywania 

Zawartość Pakietu „2PAK v10.0” 
Miesięczne, promocyjne 
Opłaty Abonamentowe 

(umowa na 24 m-ce) 

Opłata poza 
promocją 

Miesięczna wysokość 
udzielonej Ulgi 

(umowa na 24 m-ce) 

Łączna 
wartość ulgi 

brutto 

SMART** 24 miesiące 
Internet 50Mbit / 10Mbit 

89,00zł* 288,00zł 199,00zł 4776,00zł 
Telewizja Pakiet SMART 

OPTIMUM 24 miesiące 
Internet 250Mbit / 50Mbit 

119,00zł* 438,00zł 319,00zł 7656,00zł 
Telewizja Pakiet OPTIMUM 

OPTIMUM+ 24 miesiące 
Internet 500Mbit / 100Mbit 

139,00zł* 508,00zł 369,00zł 8856,00zł 
Telewizja Pakiet OPTIMUM 

PLATINUM 24 miesiące 
Internet 750Mbit /200Mbit 

189,00zł* 618,00zł 429,00zł 10 296,00zł 
Telewizja Pakiet PLATINUM 

TV GO dla 
Smart 

24 miesiące Telewizja TV Go Smart 
Miesiąc aktywacyjny: 0zł 
Od 2 do 12 miesiąca: 0zł 

Od 13 do 24 miesiąca: 3zł 
5,00zł 

Miesiąc aktywacyjny: 5zł 
Od 2 do 12 miesiąca: 5zł 

Od 13 do 24 miesiąca: 2zł 
84,00zł 

TV GO dla 
Optimum 

24 miesiące Telewizja TV Go Optimum 
Miesiąc aktywacyjny: 0zł 
Od 2 do 12 miesiąca: 0zł 

Od 13 do 24 miesiąca: 2zł 
5,00zł 

Miesiąc aktywacyjny: 5zł 
Od 2 do 12 miesiąca: 5zł 

Od 13 do 24 miesiąca: 3zł 
96,00zł 

TV GO dla 
Platinum 

24 miesiące Telewizja TV Go Platinum 
Od miesiąca aktywacyjnego  

do 24 miesiąca: 0 zł 
5,00zł 

Od miesiąca 
aktywacyjnego do 24 

miesiąca: 5zł 
120,00zł 

Canal+ 
PRESTIGE  

24 miesiące Telewizja Canal+ PRESTIGE 
Miesiąc aktywacyjny: 0zł 

Drugi miesiąc: 0zł 
Od 3 do 24 miesiąca: 49,90zł 

69,00 zł 

Miesiąc aktywacyjny: 
69,90zł 

Drugi miesiąc: 69,90zł 
Od 3 do 24 

miesiąca:20,00 zł 

579,80zł 

*Cena z e-fakturą 
**Pakiety Premium HBO oraz Cinemax nie są dostępne dla użytkowników pakietu SMART. 

Po upływie 24 miesięcy, Abonent będzie ponosił opłaty abonamentowe promocyjne dla pakietów SMART, OPTIMUM, PLATINUM, 
oraz TV GO, natomiast dla pakietu Canal+ PRESTIGE będzie ponosił opłatę poza promocją. 
8. W przypadku gdy na podstawie Umowy Abonenckiej zawieranej w trakcie i na warunkach Promocji mają być świadczone 

Usługi w Lokalu, w którym w przeszłości była już świadczona Usługa przez Operatora i w którym istnieje już Gniazdo 
abonenckie należące do Operatora, udzielana jest ulga w wysokości 200 zł brutto w opłacie aktywacyjnej za uruchomienie 
świadczenia pierwszej Usługi Operatora. Przyznana ulga stanowi różnicę pomiędzy opłatą aktywacyjną za uruchomienie 
świadczenia pierwszej Usługi Operatora obowiązującą na podstawie ogólnego Cennika Operatora a promocyjną opłatą 
aktywacyjną. 

9. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie. 

§4 

[Postanowienia końcowe] 

1. W przypadku wybrania pakietu na warunkach Promocji o parametrach innych niż dotychczas świadczona Usługa, warunki 
świadczenia Usługi zostaną aktywowane ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów Usługi 
zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została 
podpisana Umowa Abonencka uwzględniająca zmianę świadczonych Usług. 

2. Promocja jest ograniczona czasowo i terytorialne (dotyczy lokalizacji, w których świadczona może być dana usługa). Promocją 
objęte są przyłącza w rejonach działania Operatora lokalnego, na których istnieją możliwości techniczne, a także nie ma 
przeszkód formalnych i technicznych do ich świadczenia, zaś w Lokalu, w którym ma być świadczona Usługa, przez okres co 
najmniej 3 miesięcy przed podpisaniem Umowy, nie była świadczona przez Dostawców Usługa rozprowadzania drogą kablową 
programów telewizyjnych (z wyłączeniem osób, które wcześniej nie zamieszkiwały pod adresem wskazanym w Umowie). 

3. Podane w tabelach prędkości to prędkości maksymalne możliwe do osiągniecia. 

4. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
ogólnym. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji stosuje się Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz 
Ustawę. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, a 
także cennikami właściwymi dla danej usługi oraz, że je w pełni akceptuję. 

 

 
 
 

Data i czytelny podpis Abonenta Operator 
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