
 

 

Regulamin promocji/ Wniosek o dostarczanie usługi  
dostępu do Internetu Radiowego w paśmie 5 GHz 

 

Oferta specjalna dostępu do Internetu Radiowego z opcją eFaktury  dla Mieszkańców Bełchatowa i 

okolic 

 

1. Wnioskodawca ..............................................................................……… seria i nr dowodu osobistego: .......................................................................  

2. Adres:...............................................................................................tel.:.............................................. ......email: .........................................................................  

3. Rodzaj zamawianej usługi: 

□ umowa 24 m-ce □ umowa 12 m-cy

59,90 zł         99,90 zł          

□ umowa 24 m-ce □ umowa 12 m-cy

□ 4 Mb/1 Mb/s 44,90 zł         49,90 zł          

□ 6 Mb/1 Mb/s 49,90 zł         54,90 zł          

□ 8 Mb/1 Mb/s 54,90 zł         59,90 zł          

□ 10 Mb/1 Mb/s 59,90 zł         64,90 zł          

 NIELIMITOWANY dostęp do

ABONAMENT Z OPCJĄ E-FAKTURA

Internet Radiowy                                      

AKTYWACJA

 

1. Z promocji mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa i okolic, którzy złożą w Biurze Obsługi Klienta wnioski 

na dostarczenie usług objętych promocją w terminie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.  

2. W ramach promocji Klient korzysta z podłączenia promocyjnego usługi NIELIMITOWANEGO Internetu Radiowego 

z opcją eFaktury. 

3. Aktywacja promocyjna wynosi dla umów z okresem lojalnościowym na: 12 miesięcy – 99,90 zł (upust 249,10 zł), 

24 miesiące – 59,90 zł (przyznany upust promocyjny 289,10 zł). 

4. Aktywacja Internetu radiowego poprzedzona jest sprawdzeniem możliwości technicznych. Operator zastrzega, iż 

z Promocji wyłączone są posesje, na których Operator nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, a ponadto nie 

spełniające warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług multimedialnych. 

5. W przypadku wyboru faktury papierowej opłaty abonamentowe wyższe od zaprezentowanych w ww. tabeli o 5,00 zł/mc. 

6. Jeśli Abonent  nie wypowie Umowy lub nie podejmie renegocjacji na nowych warunkach promocji, po okresie 

lojalnościowym, ujętym w załączniku do umowy, opłata abonamentowa zgodna z Cennikiem Usług Multimedialnych. 

7. W przypadku pierwszej Umowy z Abonentem zawieranej na maksymalny okres 24 miesięcy, Umowa wygasa z upływem 

początkowego okresu obowiązywania, a sygnał usług zostaje wstrzymany chyba, że Abonent podejmie renegocjację na 

warunkach nowego Regulaminu promocji na kolejne okresy lojalnościowe przed upływem tego okresu. 

8. Skorzystanie z niniejszej promocji jest jednocześnie zobowiązaniem do korzystania z usług DOLSAT Sp. z o.o. na 

podstawie zawartych umów przez okres ujęty w załączniku do umowy. 

9. W przypadku zerwania warunków promocji wynikających z Regulaminu promocji Abonent ma obowiązek zwrotu na rzecz 

Operatora ulgi przyznanej w ramach zawartej umowy pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 

Umowy do dnia jej rozwiązania na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Operatora. 

10. Przystępując do niniejszej promocji z opcją eFaktura Abonent oświadcza, iż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 17 grudnia 2010 (Dz. U. z 2010 r. nr 249 poz. 1661) akceptuje przesyłanie w formie elektronicznej, w tym 

udostępnianie w Panelu Abonenta na www.dolsat.pl, faktur z tytułu usług świadczonych przez Operatora ze wszystkimi 

prawnymi skutkami doręczenia. Abonent również oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Operator, będzie przesyłać 

wystawione faktury na wskazany adres e-mail oraz, że zapoznał się z zasadami korzystania z faktury elektronicznej 

i przyjmuje je do wiadomości i stosowania. 
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11. W przypadku rezygnacji z eFaktury w okresie promocji, Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ofertę cenową dla 

zamówionej usługi z opcją faktury tradycyjnej. Zmiana opłaty następuje automatycznie z pierwszym dniem kolejnego 

okresu rozliczeniowego. 

12. Akceptacja niniejszych warunków jest niezbędna do zawarcia umów abonenckich na wybrane usługi na zasadach 

promocyjnych. 

13. Wszystkie ceny podane w Regulaminie są cenami brutto. 

14. Uruchomienie usługi nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zostanie potwierdzone Protokołem 

Odbioru. 

15. W przypadku, gdy umowa zawierana jest poza lokalem Operatora, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny 

w terminie 14 dni od jej zawarcia składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. W razie odstąpienia od Umowy, 

jest ona uznana za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

16. Wnioskodawca zobowiązuje się do regulowania opłat za zapewnienie dostępu do usług zgodnie z aktualnym Cennikiem 

Usług Multimedialnych oraz przestrzegania postanowień zawartych w umowie na świadczenie usług i Regulaminu 

Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych oraz Protokołu przekazania urządzeń do korzystania z usług poprzez sieć 

DOLSAT. 

 

Lokalizacja zakończenia sieciowego  ............................................................................................................................................................      

 

Oświadczenie: Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora lub upoważnione przez niego 

podmioty do celów związanych z wykonywaniem Umowy. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (teks jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), zwany dalej Ustawą, DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy 

ul. Wojska Polskiego 23c informuje, iż administratorem danych podanych w niniejszym wniosku. Dane osobowe podane we wniosku 

będą przetwarzane w bazie danych spółki dla celów realizacji umowy abonenckiej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy. 

Jednocześnie Spółka DOLSAT informuje, iż osoba składająca wniosek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia Umowy o zapewnienie możliwości korzystania z Pakietu Usług 

Multimedialnych. Dane osobowe zawarte we wniosku mogą zostać udostępnione innym podmiotom. 

 

 

Data ……………………………………………….     ……………………..………………………………………...…… 
                  Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1. posiada prawo do dysponowania lokalem w zakresie niezbędnym do wykonania prac instalatorskich, umożliwiające 

świadczenie w/w usług i realizację Umowy na korzystanie z Usług Multimedialnych.  

2. zapoznał się i akceptuje warunki „Regulaminu Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych”, „Regulaminu 

Świadczenie Cyfrowych Usług Interaktywnych TV HD”, „Warunków Właściwego Użytkowania Usług Internetowych” oraz 

„Cennika Usług Multimedialnych”. 

 

 

 

Data:  ................................................................................... ..............................................................................................   

         Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

 


