
Regulamin promocji “Szeroki dostęp” 
1.  Organizatorem promocji “Szeroki dostęp” jest Tomsar Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Władysława Sobocińskiego 10/21, 40-687 
Katowice, REGON 383502851, NIP 9542805058, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000785985, której dokumentacja przechowywana 
jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy – 10.000 zł, w całości wpłacony, właściciel marki “Tomsa”. 
2. Podane ceny obowiązują klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych od dnia 1.03.2020r. oraz klientów, którzy zaakceptują niniejszy regulamin  
w trakcie trwania aktualnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
3. Promocja trwa 24 miesiące od pierwotnej daty aktywacji Usługi u Abonenta 
4. Promocja może zostać połączona z rabatem za e-fakturę oraz z Opustem Dla Klientów 
Indywidualnych. 
5. Poniższy cennik zawiera jedynie usługi, których cena jest modyfikowana przez niniejsza 
Promocję 
6. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji 30 dni przed końcem obowiązywania Promocji 
umowa zostaje automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony na warunkach 
zawartych w Cenniku usług. 
7. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach Promocji przed zakończeniem 
okresu na jaki została zawarta, jeżeli Umowa zostaje rozwiązana jednostronnie przez Abonenta 
lub w przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta, Operator ma prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości wynikającej z  przyznanej ulgi opłaty aktywacyjnej oraz 
wysokości równej różnicy między opłatami w standardowym Cenniku Usług Internetowych,  
a opłatami wynikającymi z Cennika Promocji określonymi w tabelach poniżej za okres na jaki 
Umowa została zawarta pomniejszona o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia 
Umowy do jej zakończenia. 

 

Warunki aktywacji Cena bez rabatu Cena po rabacie 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych oraz Opustu 
Samoobsługowego 
 

3000 zł brutto  350 zł brutto 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 
 

3200 zł brutto 350 zł brutto 

Klient spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 

3500 zł brutto 350zl brutto 



 
 
 
 
Stałe miesięczne opłaty abonamentowe dla klientów spełniających warunki Opustu dla Klientów Indywidualnych 
 

 
Stałe miesięczne opłaty abonamentowe dla klientów nie spełniających warunki Opustu dla Klientów Indywidualnych 
 

 

wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 
oraz modyfikacji instalacji sieciowej  

Klient nie spełniający warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych z wykonanym 
przyłączem Gniazda Abonenckiego 

Według kosztorysu (wstępnie 
szacowane jest 3000zł brutto) 

325,20 zł netto (400zł 
brutto) 

Klient nie spełniający warunków Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania montażu Gniazda Abonenckiego 
 

3500 zł brutto 325,20 zł netto (400zł 
brutto) 

Klient nie spełniający warunki Opustu dla 
Klientów Indywidualnych wymagający 
wykonania przyłącza Gniazda Abonenckiego 

Według kosztorysu (wstępnie 
szacowane jest 3815 zł brutto) 

Według kosztorysu 
(wstępnie szacowane 
jest 325,20 netto tj. 
400 zł brutto) 

Pakiet Cena bez rabatu Cena po rabacie 

150Mb/s  95 zł brutto  65 zł brutto 

300Mb/s 105 zł brutto  75 zł brutto 

450Mb/s 115 zł brutto  85 zł brutto 

600Mb/s 125 zł brutto 95 zł brutto 

Pakiet Cena Cena po rabacie 

150Mb/s  95 zł brutto  74,02 zł brutto 

300Mb/s 105 zł brutto  84,42 zł brutto 

450Mb/s 115 zł brutto  96,81zł brutto 
 

600Mb/s 125 zł brutto 108,20 zł brutto 


