
 

 

Regulamin Promocji „Oferta Elastyczna”  

prowadzonej przez E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji „Oferta Elastyczna” jest E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie przy             
ul. Wolności 4, kod pocztowy 73-200 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000194171, zwana dalej Operatorem. 

2. Promocja obejmuje Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji w okresie                  
od 23 maja 2016r do odwołania. 

3. W promocji może brać udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która zamieszkuje w Obszarze 
promocji i która: 

a. zawrze z Operatorem Aneks lub Umowę Abonencką o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
na okres 24 miesięcy na zasadach Promocji. 

b. aktywuje usługę w okresie 30 dni od daty podpisania Umowy Promocyjnej. 
4. Operator  zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed terminem określonym                           

w §1 ust. 2, jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia nowych 
Uczestników. 

5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z Uczestnikiem w przypadku gdy 
zalega z płatnościami, bądź reguluje je nieterminowo. 

6. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego Regulaminu lub jego zakończenie w czasie 
nieokreślonym. 

§2 
Zasady Promocji 

1. Każdy Uczestnik, który podpisze Aneks lub Umowę w Promocji „Oferta Elastyczna”, będzie mógł          
w trakcie jej obowiązywania skorzystać z możliwości zawieszenia usługi Internetu, Telewizji i Telefonu. 

2. Zawieszenie nie dotyczy opłaty za utrzymanie łącza oraz dzierżawy dekodera HD + PVR określonej        
w Cenniku świadczenia usług. 

3. Zawieszenie może nastąpić tylko raz w miesiącu i dotyczy pełnych okresów rozliczeniowych. 
4. W czasie trwania całej umowy okres świadczenia usług przez Operatora musi trwać minimum                

6 miesięcy. 
5. Aby zgłosić chęć zawieszenia lub odwieszenia usług, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się 

telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, zgłosić to osobiście w Punkcie Sprzedaży przy ul. Rynek 2           
w Choszcznie lub wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną pod adres bok@e-cho.pl. 

6. Realizacja zgłoszenia przez Uczestnika zawieszenia usług następuje od pierwszego dnia następnego 
miesiąca, natomiast usługa odwieszenia w ciągu 24 godzin. 

7. Uczestnik może skorzystać z oferty na specjalnych warunkach, określonych w Załączniku nr 1                 
do Regulaminu Promocji „Oferta Elastyczna”. 

§3 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, podpisując umowę abonencką zawartą    

w ramach Promocji 

2. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej, podpisanej przez Uczestnika.         

W części przez niego regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia 

standardowej Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu sieci E-CHO, a także oferty usług Operatora –       

w zakresie cennika usług. 

3. Operator zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu lub jego zakończenie, w czasie 

nieokreślonym. 

4. Regulamin „Oferta Elastyczna” jest dostępny na stronie www.e-cho.pl lub  w Biurze Obsługi Klienta      

E-Cho przy ul. Rynek 2 w Choszcznie. 

5. Umowa jest zawarta na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Oferta Elastyczna” 

Usługi podlegające zawieszeniu 

INTERNET 

e-cho 30 40 zł/mc 

e-cho 50 50 zł/mc 

e-cho 100 60 zł/mc 

e-cho 500 80 zł/mc 

router Wifi (opcjonalnie) 5 zł/mc 

 

TELEWIZJA 

pakiet mini HD 39 zł/mc 

pakiet mały HD 65 zł/mc 

pakiet duży HD 85 zł/mc 

pakiet mega HD 109 zł/mc 

pakiet mega + HD 159 zł/mc 

 

TELEFON 

tele-cho 0 20 zł/mc 

tele-cho 100 30 zł/mc 

tele-cho 300 40 zł/mc 

no limit  60 zł/mc 

 

Usługi nie podlegające zawieszeniu 

utrzymanie łącza 10 zł/mc 

dzierżawa dekodera HD + PVR 10 zł/mc 

dzierżawa dekodera HD + PVR multiroom w pakiecie mini HD 20 zł/mc/szt  

dzierżawa dekodera HD + PVR multiroom w pozostałych pakietach 10 zł/mc/szt 

 

Opłaty jednorazowe 

aktywacja usług 200 zł 

aktywacja multiroom* w pakiecie:  mini HD, mały HD 90 zł 

aktywacja multiroom* w pakiecie:  duży HD, mega HD, mega + HD 50 zł 

Podane ceny są cenami brutto. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu „Oferta Elastyczna”,  Załącznika nr 1 i akceptuję jego 

postanowienia oraz potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Umowy promocyjnej. 

 

 

data i podpis Abonenta 

…………………………………………………………… 

 

 

 

*Koszt usługi przy zawarciu nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 


