
Regulamin Promocji „Znalazłeś ofertę dla siebie” 

 

1. Organizatorem promocji „Znalazłeś ofertę dla siebie” 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 trwa od 01.04.2016 r. do odwołania 

 
3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych , którzy w okresie promocji zawrą Umowę o 

Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy wybierając  jeden z Pakietów 
Promocyjnych. 
 
 

4. Niniejszy Regulamin zawiera promocyjne opłaty miesięczne za Usługę lub Usługi dostępne dla 
Klientów, którzy od 1 kwietnia 2016 roku podpisali z firmą E-Cho umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych lub aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w 
promocyjnych planach taryfowych wyszczególnionych poniżej: 
 

Pakiety Promocyjne Cena promocyjna 
przez 24 miesięcy 

Cena podstawowa  

 
1. Internet   50 Mb/s 
2. Internet 100 Mb/s 
3. Internet 500 Mb/s 

      
 

4. Paczka: dużyHD + e-cho50 
5. Paczka: megaHD + e-cho100 
6. Paczka: mega+HD + e-cho500 

 
 

 
7. Utrzymanie łącza 

 
 

  
30 zł/mc 
35 zł/mc 
50 zł/mc 

 
 

99 zł/mc 
129 zł/mc 
179 zł/mc 

 
 
 

0 zł/mc 

 
70 zł/mc 

100 zł/mc 
300 zł/mc 

 
 

160 zł/mc 
220 zł/mc 
470 zł/mc 

 
 
 

10 zł/mc 

 

5. Usługa utrzymania łącza za 0 zł/mc dotyczy mieszkańców Choszczna. Dla pozostałych 

miejscowości opłata utrzymaniowa wynosi 10 zł/mc. 

6. Z promocji nie mogą skorzystać klienci z odroczonym terminem rozpoczęcia płatności 

powyżej 30 dni, od momentu podpisania umowy. 



 
7. Po okresie promocyjnym jeżeli Abonent nie wypowie umowy lub jej nie przedłuży na 

warunkach, które będą w tym czasie obowiązywać, umowa przechodzi na czas nieokreślony  

a   cena Pakietu Promocyjnego zmienia się na cenę podstawową. 

 

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

nieokreślonym. 

 

9. Regulamin „Znalazłeś ofertę dla siebie” jest dostępny na stronie www.e-cho.pl lub  w Biurze 

Obsługi Klienta E-Cho przy ul. Rynek 2 w Choszcznie. 

 

 


