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REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY NA WAKACJE ZA 1ZŁ” 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Promocji „Pakiety na wakacje za 1zł” (dalej „Promocja”) jest STORM 
media Sp. z o.o. z siedzibą w Rabieniu, przy ulicy Pańskiej 8, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki (dalej „Operator”).  

2. Promocja obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.  
3. Wszelkie pojęcia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie Promocji z wielkiej litery 

należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych w sieci STORM media.  
 
 

§ 2. Warunki promocji 
 

1. Promocja jest skierowana do:  
a) osób fizycznych które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na 

usługę światłowodowego dostępu do Internetu i Telewizji (pakietu) na okres 
24 miesięcy; lub  

b) abonentów Operatora korzystających z usługi dostęp do Internetu drogą 
światłowodową w wariancie z umową na czas nieokreślony lub określony, 
którzy w czasie trwania Promocji podpiszą nową umowę o świadczenie usługi 
dostęp do Internetu i Telewizji (pakietu) na okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy;  

c) osób fizycznych które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na 
usługę dostęp do Internetu drogą radiową, mający możliwość techniczną 
przejścia na dostęp światłowodowy i podpiszą nową umowę o świadczenie 
usługi dostęp do Internetu i Telewizji (pakietu) na okres 24 miesięcy lub 36 
miesięcy 

2. Promocja polega na obniżeniu do 1zł brutto ceny na usługi pakietowe w STORM 
media, w okresie trwania promocji, tj. od  1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

3. Wysokość opłat abonamentowych i prędkości dla Abonentów, korzystających z 
Promocji, określona jest w tabeli nr 1:  

 
 
Nazwa pakietu Prędkość 

Download/Upload 
Internetu 

Pakiet TV Cena pakietu Cena pakietu w 
okresie od 
1.07.2017 do 
31.08.2017 

Pakiet Czerwony 40/10 Mini HD 79,00zł 1zł 

Pakiet Zielony 80/15 Wielotematyczny 
HD 

89,00zł 1zł 

Pakiet Niebieski 100/20 Wielotematyczny 
Super HD 

109,00zł 1zł 

Pakiet Srebrny 200/40 Wielotematyczny 
Mega HD 

139,00zł 1zł 
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4. Bieżący abonenci Operatora mogą skorzystać z Promocji wyłącznie jeżeli nie zalegają 
z opłatami na rzecz Operatora. 
 

§ 3. Postanowienia końcowe 
 

1. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami, za wyjątkiem promocji "Pakiety 
na wakacje za 1zł”.  

2. Do warunków Promocji, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
Promocji, zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia 
usług telekomunikacyjnych w sieci STORM media. 

 


