
SUPERPROSTY INTERNET Z TABLETEM ZA 1 GROSZ
Oferta Specjalna Dostępu do Internetu Stacjonarnego

 1.  Warunki ogólne

 1.1. Niniejsza Oferta Specjalna umożliwia skorzystanie z Usługi dostępu do Internetu stacjonarnego w opcji Super Internet do 10 Mb/s oraz 
Turbo Internet do 20 Mb/s, (dalej „Usługa”) świadczonej przez Publiczną Spółkę Telekomunikacyjną Telestrada S.A. z siedzibą przy ulicy 
Puławskiej 182 w Warszawie 02-670, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
0000279791,  NIP  544-10-14-413,  REGON  006229011,  kapitał  zakł.  1.558.869,50  PLN,  zarząd:  Jacek  Lichota,   zwanej  dalej 
„Operatorem”.

 1.2. W ramach niniejszej Oferty Specjalnej Operator zapewnia obniżone opłaty jednorazowe i obniżone opłaty abonamentowe, obniżoną 
opłatę za tablet oraz promocyjne ceny usług dodatkowych przy zawieraniu umów na czas określony 12 i 24 miesiące.

 1.3. W ramach umowy na niniejszych warunkach specjalnych Operator zapewni Abonentowi dostęp do Internetu i usługę telefoniczną na 
aktywnej  linii  telefonicznej  analogowej  TPSA  oraz  dostęp  do  Internetu  i  usługę  telefoniczną  w  sieci  komórkowej  odpowiedni  do 
wybranych usług/pakietów.

 2. Operator  oferuje  Abonentom  następujące  specjalne  ceny  na  dostęp  do  Internetu.  Miesięczne  opłaty  abonamentowe 
wskazane w Tabeli 1, Tabeli 2 i Tabeli 3 określono po uwzględnieniu ulg w ramach Oferty Specjalnej.

                                                                                                        
                                                                                                         + OPCJONALNIE ETUI Z KLAWIATURĄ ZA 15 ZŁ

Tabela 1. Internet dla posiadaczy telefonu domowego w Telestrada* z Tabletem za 1 gr.

Plan taryfowy Prędkość transmisji 
danych do Abonenta

Prędkość transmisji 
danych od Abonenta

    Umowa 12 miesięcy Umowa 24 miesiące

Super Internet do 10 Mb/s do 1 Mb/s 69,90 zł 59,90 zł

Turbo Internet do 20 Mb/s do 1 Mb/s 89,90 zł 79,90 zł

*Oferta dotyczy klientów, którzy powierzyli obsługę telefonu domowego Telestrada, bez zmiany numeru i opłaty instalacyjnej. Oferta dotyczy 
planów taryfowych Plany Rodzinne z umowami na czas określony 12 lub 24 miesiące: Tani Plan 60 minut, 120 minut, 600 minut, Dzwoń za 
Wszystko, Wieczory i Weekendy.

                                                                                                               

Tabela 2. Internet z Tabletem za 1 gr.

Plan taryfowy Prędkość transmisji 
danych do Abonenta

Prędkość transmisji 
danych od Abonenta

Umowa 12 miesięcy Umowa 24 miesiące

Super Internet do 10 Mb/s do 1 Mb/s 79,90 zł 69,90 zł

Turbo Internet do 20 Mb/s do 1 Mb/s 99,90 zł 89,90 zł

+ +

+

INTERNET STACJONARNY + TELEFON DOMOWY + TABLET ZA 1 GR 

INTERNET STACJONARNY + TABLET ZA 1 GR

    PROPONOWANE 
USŁUGI DODATKOWE

SUPER SMARTFON SAMSUNG GALAXY POCKET GT-S5300

TYLKO DLA OBECNYCH KLIENTÓW TELESTRADA S.A. (MULTIMO, TELE24)!

Nowoczesny Smartfon w wyjątkowo okazyjnej cenie 1 zł;

Abonament jedynie 36 zł miesięcznie (dla umów na 24 miesiące);

Aż 100 minut w abonamencie do wykorzystania na połączenia do 

krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, wymienne na 100 SMSów;

Dostępny z każdym pakietem usług w ramach niniejszej Oferty. 

    PROPONOWANE 
USŁUGI DODATKOWE

 PROPONOWANE USŁUGI     
         DODATKOWE

+ OPCJONALNIE ETUI Z KLAWIATURĄ ZA 15 ZŁ



Tabela 3. Internet samodzielny.

Plan taryfowy
Prędkość transmisji 
danych do Abonenta

Prędkość transmisji 
danych od Abonenta Umowa 12 miesięcy Umowa 24 miesiące

Super Internet do 10 Mb/s do 1 Mb/s 59,00 zł* 65,90 zł 49,00 zł* 55,90 zł

Turbo Internet do 20 Mb/s do 1 Mb/s 74,00 zł* 79,90 zł 69,00 zł* 75,90 zł
*Oferta dotyczy klientów, którzy powierzyli obsługę telefonu domowego Telestrada, bez zmiany numeru i opłaty instalacyjnej. Oferta dotyczy planów taryfowych Plany  
Rodzinne z umowami na czas określony 12 lub 24 miesiące: Tani Plan 60 minut, 120 minut, 600 minut, Dzwoń za Wszystko, Wieczory i Weekendy.

W PAKIECIE ZAWSZE TANIEJ! 

DLATEGO PROPONUJEMY PROMOCYJNE CENY NA DOSTĘP DO PONIŻSZYCH USŁUG DODATKOWYCH.

Tabela 4. Usługi dodatkowe.

Usługi dodatkowe
Umowa

 12 miesięcy
Umowa 

24 miesiące

Super Smartfon 100

(tylko dla obecnych Klientów
- minimum 3 opłacone faktury 
za inne usługi w Telestrada S.A.)

● Samsung Galaxy Pocket GT 5300 w cenie 1 zł
● 100 minut w abonamencie na połączenia do 

krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych
● Po wykorzystaniu minut w ramach 

abonamentu promocyjna cena minuty 
połączenia za jedyne 14 gr!

● Sms – 19 gr
● MMS – 40 gr

55,00 zł 36,00 zł

Super tania komórka za 1 grosz

● Wystarczy przenieść obecny numer 
komórkowy do sieci Telestrada lub otrzymać 
nowy, nadany przez Operatora;

● Zero opłat aktywacyjnych;
● Komórka za 1 grosz miesięcznie;
● Promocyjna cena minuty połączenia za 

jedyne 14 gr!
● Sms – 19 gr, MMS – 40 gr

0,01 zł 0,01 zł

Promocja „Przyjazna komórka”

● Promocja dla Klientów, którzy zawrą umowę 
na Internet Stacjonarny wraz telefonem w 
Telestrada;

● Zero opłat aktywacyjnych;
● Możliwość wykorzystywania minut z 

abonamentu na telefon stacjonarny na 
komórce;

● Aparat telefoniczny w ramach Oferty;
● Sms – 19 gr, MMS – 40 gr

12,99 zł 12,99 zł

Super Internet bezprzewodowy 3G - 2 GB
z tabletem 
(tylko dla obecnych Klientów
- minimum 3 opłacone faktury 
za inne usługi w Telestrada S.A.)

● 2 GB transferu danych;
● Tablet za 1 gr;
● Zero opłat aktywacyjnych;
● Modem aktualnie dostępny w

 zasobach Operatora

59,90 zł

Modem 
123 zł

44,90 zł

Modem
 1 zł

Super Internet bezprzewodowy 3G - 2 GB
(tylko dla obecnych Klientów
- minimum 3 opłacone faktury 
za inne usługi w Telestrada S.A.)

● 2 GB transferu danych;
● Zero opłat aktywacyjnych;
● Modem aktualnie dostępny  w zasobach 

Operatora

29,90 zł

Modem 
123 zł

29,90 zł

Modem 
1 zł

 3. Ulgi w opłatach abonamentowych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

Tabela 5. Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych udzielone w ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

Plan 
taryfowy

Prędkość 
transmisji 
danych do 
Abonenta

Prędkość 
transmisji 
danych od 
Abonenta

Internet dla posiadaczy 
telefonu domowego w 

Telestrada*
 z Tabletem za 1 gr.

Sam Internet 
z tabletem za 1 gr

 Sam Internet
 bez tabletu

(bez telefonu 
domowego)

 Sam Internet dla 
posiadaczy 

telefonu domowego w 
Telestrada* bez tabletu

  Umowa 
12 miesięcy

 Umowa
 24 miesiące

  Umowa 
12 miesięcy

Umowa 
24 miesiące

  Umowa 
12 miesięcy

 Umowa 
24 miesiące

  Umowa 
12 miesięcy

 Umowa 
24 miesiące

Super 
Internet

do 10 Mb/s do 1 Mb/s 182,10 zł 192,10 zł 172,10zł 182,10 zł 179,10 zł 189,10 zł 193,00 zł 203,00 zł

Turbo 
Internet do 20 Mb/s do 1 Mb/s 212,54 zł 222,54 zł 202,54 zł 212,54 zł 209,54 zł 219,54 zł 228,44 zł 233,44 zł

INTERNET STACJONARNY SAMODZIELNY  PROPONOWANE USŁUGI     
         DODATKOWE



 4.   Operator oferuje Abonentowi następujące specjalne ceny na usługi instalacji usługi stałego dostępu do Internetu.

Tabela 6. Jednorazowe Opłaty instalacyjne po uwzględnieniu ulg wskazanych w Tabeli 7.

Czas trwania umowy Instalacja

Umowa 24 miesiące 19,00 zł

Umowa 12 miesięcy 49,00 zł

Internet (przy przedłużeniu umowy) Brak opłaty (zniżka 100%)

 5.   Ulgi w opłatach instalacyjnych

Tabela 7. Ulgi w opłatach instalacyjnych w ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

Czas trwania umowy Instalacja/Deinstalacja

Umowa 24 miesiące 81,00 zł

Umowa 12 miesięcy 51,00 zł

Internet (przy przedłużaniu umowy) 100,00 zł

 6.   Operator oferuje Abonentom następujące specjalne ceny i warunki udostępnienia sprzętu telekomunikacyjnego.

Tabela 8.Cennik modemów internetowych. 

SPRZĘT
CENA URZĄDZENIA PO ZNIŻCE Cena standardowa 

urządzeniaUmowa 24 miesiące Umowa 12 miesięcy

Modem USB(Nie obsługuje Windows 7 i 8) 1,00 zł 10,00 zł 29,00 zł

ROUTER TP-LINK TD-8840T z 4 wyjściami ETH 1,00 zł 49,00 zł 75,00 zł

ROUTER TP-LINK W8951ND z WIFI(150 Mbps) i 4 wyjściami ETH 53,00 zł 73,00 zł 99,00 zł

  Operator zastrzega sobie prawo do oferowania wybranego modelu modemu lub routera spełniającego powyższe kryteria.

 7.   Tablet w Ofercie Internetu Stacjonarnego.

 7.1. W ramach Oferty Specjalnej Operator udostępnia Abonentowi, który zawrze umowę terminową na dostęp do internetu Stacjonarnego w 
wybranej opcji, Tablet GOCLEVER TAB TERRA 70 L w cenie 1 gr. Cena standardowa urządzenia wynosi 500 zł brutto. Po okresie trwania 
umowy  Abonent  może  wykupić  urządzenie  w  cenie  1  zł.  Abonent  ma  prawo  zamówić  tylko  jeden  tablet  przy  usłudze  Internetu 
stacjonarnego.

 7.2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Operator będzie uprawniony do żądania zwrotu przyznanej zniżki w cenie tabletu, 
proporcjonalnie za pozostałe Okresy rozliczeniowe od dnia od dnia jej rozwiązania do okresu jej obowiązywania, wskazanego na umowie 
lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  Ofertą  Specjalną obowiązuje  Regulamin  Sprzedaży i  Udostępniania  Urządzeń,  dostępny  u 
Operatora i na stronie internetowej www.telestrada.pl.

 8.   Usługa dodatkowa – Super Smartfon 100.

 8.1. Usługa  dodatkowa  Super  Smartfon  skierowana  jest  tylko  dla  obecnych  Klientów  (minimum  3  opłacone  faktury  za  inne  usługi 
telekomunikacyjne świadczone przez Operatora)  Telestrada S.A.(Multimo, Tele 24),  którzy podpiszą umowę na dostęp do Internetu 
Stacjonarnego w ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

 8.2. W ramach abonamentu Abonent ma 100 minut  do  wykorzystania  na połączenia  do krajowych sieci  komórkowych i  stacjonarnych, 
wymienne na 100 SMSów do krajowych sieci komórkowych. Koszt minuty połączenia do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych 
poza abonamentem wynosi 14 groszy.

 8.3. Koszt jednego wysłanego SMSa– 19 gr, MMSa – 40 gr (Opłata za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS do jednego adresata za każde 
rozpoczęte 100 kB), transfer danych 5 gr/50 kB.

 8.4. W  zakresie  nieuregulowanych  niniejszym  cennikiem  odnośnie  połączeń  międzynarodowych,  z  numerami  specjalnymi,  SMSów 
specjalnych i MMSów specjalnych obowiązuje „Cennik Usług Dodatkowych, połączeń z numerami specjalnymi, usług międzynarodowych i 
roamingowych”, dostępny na stronie internetowej www.telestrada.pl.

 8.5. W ramach Usługi Super Smartfon Abonent zobowiązuje się do uiszczania opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w 
Tabeli 4.

 8.6. Operator udostępnia Abonentowi aparat telefoniczny w cenie 1 zł. Cena standardowa aparatu wynosi 500 zł. Po okresie użytkowania 
aparatu Abonent ma prawo wykupić urządzenie w cenie 1 zł. Pełen opis aparatu telefonicznego znajduje się w Tabeli 9.

 8.7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Operator będzie uprawniony do żądania zwrotu przyznanej  ulgi  w cenie aparatu 
telefonicznego, proporcjonalnie za pozostałe Okresy rozliczeniowe od dnia jej rozwiązania do okresu jej obowiązywania, wskazanego na 
umowie lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  Ofertą  Specjalną obowiązuje  Regulamin  Sprzedaży i  Udostępniania  Urządzeń,  dostępny  u 
Operatora i na stronie internetowej www.telestrada.pl.

 9.   Usługa dodatkowa - Super tania komórka za 1 grosz.

 9.1. W  ramach  niniejszej  Oferty  Specjalnej  Operator  umożliwia  Abonentowi,  który  zawarł  umowę  terminową  na  dostęp  do  Internetu 
Stacjonarnego przeniesienie dotychczasowego numeru komórkowego lub nadanie nowego numeru komórkowego do sieci Telestrada w 
cenie 1 grosz miesięcznie i wykonywanie tanich połączeń do krajowych sieci  komórkowych i stacjonarnych w cenie 14 gr/min, bez 
dodatkowych kosztów aktywacji Klienta w Systemie.

 9.2. Cena SMS– 19 gr, MMS – 40 gr (Opłata za wysłanie wiadomości multimedialnej MMS do jednego adresata za każde rozpoczęte 100 kB), 
transfer danych 5 gr/50 kB.

 9.3. W  zakresie  nieuregulowanych  niniejszym  cennikiem  odnośnie  połączeń  międzynarodowych,  z  numerami  specjalnymi,  SMSów 
specjalnych i MMSów specjalnych obowiązuje „Cennik Usług Dodatkowych, połączeń z numerami specjalnymi, usług międzynarodowych i 
roamingowych”, dostępny na stronie internetowej www.telestrada.pl.

 9.4. W ramach usługi Super tania komórka za 1 grosz Operator dostarcza Abonentowi jedynie kartę SIM z nadanym numerem telefonu lub 
przenosi dotychczasowy numer Klienta.

 10.   Usługa dodatkowa - Przyjazna komórka.

 10.1. W ramach niniejszej Oferty Specjalnej dla Klienta, który zawarł umowę terminową na dostęp do Internetu Stacjonarnego wraz z usługą 
telefoniczną Operator umożliwia skorzystanie z Promocji „Przyjazna komórka”. 

 10.2. W ramach Promocji „Przyjazna komórka” Operator udostępnia aparat telefoniczny oraz daje możliwość wykonywania połączeń w ramach 
posiadanego planu taryfowego Plany Rodzinne w kwocie 12,99 zł miesięcznie. Dostępne w ramach Promocji aparaty zostały opisane w 
Tabeli 9 niniejszej Oferty Specjalnej.

 10.3. Pełna treść Regulaminu „Przyjazna komórka” dostępna jest na stronie internetowej www.telestrada.pl

http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/


 11.   Usługa dodatkowa - Super Internet bezprzewodowy 3G/z tabletem.

 11.1. Usługa dodatkowa Super Internet bezprzewodowy 3G i Super Internet bezprzewodowy 3G z tabletem skierowana jest tylko dla obecnych 
Klientów (minimum 3 opłacone faktury za inne usługi telekomunikacyjne świadczone prze Operatora) Telestrada S.A.(Multimo, Tele24), 
którzy podpiszą umowę na dostęp do Internetu Stacjonarnego w ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

 11.2. W ramach usługi  dodatkowej  Super Internet  bezprzewodowy 3G i  Super  Internet  bezprzewodowy 3G z  tabletem Operator  oferuje 
Abonentowi 2 GB transferu danych, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Tabeli 4.

 11.3. Operator udostępnia Abonentowi modem aktualnie dostępny w zasobach, do świadczenia Usługi w cenie wskazanej w Tabeli 4.
 11.4. Cena standardowa modemu wynosi 200 zł.
 11.5. W przypadku usługi Super Internet bezprzewodowy 3G z tabletem Operator udostępnia Abonentowi Tablet GOCLEVER TAB TERRA 70 L w 

cenie  1  gr.  Cena  standardowa urządzenia  wynosi  500  zł.  Abonent  ma prawo  zamówić  tylko  jeden  tablet  przy  usłudze  Internetu 
bezprzewodowego.

 11.6. Pełny opis tabletu i modemów do świadczenia usługi  znajduje się w Tabeli 9 niniejszej Oferty Specjalnej.
 11.7. W  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  Umowy  Operator  będzie  uprawniony  do  żądania  zwrotu  przyznanych  ulg  w  cenach 

udostępnionego  Abonentowi  sprzętu,  proporcjonalnie  za  pozostałe  Okresy  rozliczeniowe  od  dnia  jej  rozwiązania  do  okresu  jej 
obowiązywania, wskazanego na umowie lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 11.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  Ofertą  Specjalną obowiązuje  Regulamin  Sprzedaży i  Udostępniania  Urządzeń,  dostępny  u 
Operatora i na stronie internetowej www.telestrada.pl.

 12.   Warunki skorzystania z Oferty Specjalnej.

 12.1. Z Oferty Specjalnej może skorzystać Klient, który spełni określone  w punktach a)-d) warunki:
 a) zawrze Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Usługę objętą Ofertą Specjalną na czas określony 12 lub 24 pełne 

okresy rozliczeniowe lub
 b) zawrze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Dostęp do Internetu Stacjonarnego przedłużający okres 

obowiązywania tej  umowy o okres 12 lub 24 miesięcy,  przy czym Abonent może skorzystać z niniejszej  Oferty Specjalnej nie 
wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Dostęp do 
Internetu Stacjonarnego albo zmieniający okres obowiązywania tej umowy z czasu nieokreślonego na czas określony 12 albo 24 
miesięcy liczony od dnia zawarcia Aneksu.

 c) złoży zamówienie na usługę dostępu do internetu w postaci oświadczenia Abonenta,
 d) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.

 12.2. Brak  możliwości  technicznych świadczenia  Usługi  Internetowej  we  wskazanej  w  Umowie  lokalizacji,  w  wybranym przez  Abonenta 
wariancie uniemożliwia zawarcie Umowy na niniejszą Ofertę Specjalną, a jeśli Umowę zawarto powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego 
tytułu Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 12.3. W przypadku braku realizacji usługi Internetowej w sieci stacjonarnej w związku z brakiem możliwości technicznych świadczenia usługi 
w danej lokalizacji Abonentowi przysługuje prawo zmiany opcji usługi na usługę o mniejszej prędkości bez ponoszenia dodatkowych 
opłat lub rezygnacji z umowy w zakresie, w jakim  nie  mogła ona  być  zrealizowana. Umowa  pozostaje w mocy w odniesieniu do usług 
zrealizowanych prawidłowo.

 13.   Świadczenie usług.

 13.1. Usługa stałego dostępu do Internetu Telestrada obejmuje abonament za świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii 
aDSL ze zmienną adresacją IP. 

 13.2. Prędkości wskazane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3 oznaczają prędkości maksymalne uzyskiwanego transferu w kierunku do Abonenta 
i prędkości maksymalne uzyskiwanego transferu w kierunku od Abonenta.

 13.3. W ramach usług xDSL Operator zapewnia stały dostęp do sieci Internet w technologii xDSL, z maksymalną prędkością transmisji do/od 
Abonenta w zależności od wybranej przez Abonenta opcji Usługi, w klasie UBR (Unspecified Bit Rate), tzn. w klasie, która umożliwia 
dostarczenie usługi o nie zdefiniowanej prędkości bitowej, bez gwarancji szybkości transmisji. Operator określa maksymalną prędkość 
łącza w kierunku do Abonenta i od Abonenta a ostatecznie uzyskiwany parametr prędkości zależny jest od warunków technicznych 
konkretnej linii abonenckiej.

 14.   Rozwiązanie umowy.

 14.1. W  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  Umowy  Operator  będzie  uprawniony  do  żądania  zwrotu  przyznanych  ulg  w  opłatach 
instalacyjnych  oraz  abonamentowych,  proporcjonalnie  za  pozostałe  Okresy  rozliczeniowe  od  dnia  jej  rozwiązania  do  okresu  jej 
obowiązywania, wskazanego na umowie lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 14.2. W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Abonent zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości  przyznanych ulg w opłatach instalacyjnych i  abonamentowych,  proporcjonalnie za pozostałe 
Okresy rozliczeniowe od dnia jej rozwiązania do okresu jej obowiązywania, wskazanego na umowie lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 
Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 14.3. W przypadku rezygnacji Abonenta z Usługi telefonicznej u Operatora bądź innego dostawcy Operator może rozwiązać Umowę z winy 
Abonenta  i  żądać  zwrotu  przyznanych  ulg  w  opłatach  instalacyjnych  oraz  abonamentowych,  proporcjonalnie  za  pozostałe  Okresy 
rozliczeniowe od dnia jej rozwiązania do okresu jej obowiązywania, wskazanego na umowie lub aneksie, zgodnie z art. 57 ust 6 Ustawy 
Prawo Telekomunikacyjne.

 15.   Rozliczenia.

 15.1. Miesięczna Opłata abonamentowa wskazana w tabeli 1 jest pobierana z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi.
 15.2. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc kalendarzowy.
 15.3. Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych określone w Tabeli 5. pomniejszają opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy.
 15.4. W przypadku zamówienia usługi telefonicznej uprawniającej do uzyskania promocyjnej ceny za dostęp do Internetu wskazanej w Tabeli 

1, a następnie rezygnacji z usługi telefonicznej lub zmiany planu taryfowego na inny niż uprawniający do uzyskania promocyjnej ceny za 
dostęp do Internetu opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu będą naliczane według stawek obowiązujących  Abonentów, którzy 
nie zamówili usługi telefonicznej uprawniającej do uzyskania promocyjnej ceny za dostęp do Internetu.

 15.5. Miesięczne Opłaty  abonamentowe wskazane w Tabeli  1 są  powiększane o  miesięczną opłatę abonamentową za utrzymanie Łącza 
wskazaną w Cenniku Opłat Przyłączeniowych dostępnym na stronie internetowej www.telestrada.pl, z wyłączeniem sytuacji gdy Usługa 
jest świadczona na Łączu, na którym Telestrada lub inny dostawca usług świadczy usługę telefoniczną w oparciu o dostęp analogowy.

 15.6. W  przypadku  rezygnacji  Abonenta  z  Usługi  telefonicznej  u  Operatora  bądź  innego  dostawcy  i  chęci  kontynuowania  Umowy  z 
Operatorem, Abonent zostanie obciążony opłatą abonamentową za utrzymanie Łącza wskazaną w Cenniku Opłat Przyłączeniowych.

 15.7. W ramach niniejszej Oferty Specjalnej Abonent obowiązany jest podać działający adres poczty elektronicznej e-mail i zobowiązuje się do 
opłacania faktur na podstawie przesłanych tą drogą faktur za świadczone przez Operatora usługi. Operator zweryfikuje skuteczność 
działania wskazanego adresu e-mail  poprzez przesłanie prośby o potwierdzenie odbierania faktur drogą poczty elektronicznej. Brak 
odpowiedzi  z  deklaracją  odbierania  faktur  tą  drogą będzie  traktowany  jako konieczność wystawiania  Abonentowi  faktur  w formie 
papierowej,  przesyłanych pocztą tradycyjną.  W przypadku zmiany opcji  na faktury standardowe wysyłane pocztą Operator doliczy 
opłatę aktywacyjną usługi „Faktura Standard” w wysokości 122 zł brutto.

 15.8. Abonent  ma  prawo  żądać  od  Operatora  przygotowania  duplikatów  faktur  za  dowolny  okres,  w  którym  na  rzecz  Abonenta  była 
świadczona usługa. Za przygotowanie i przesłanie do Abonenta duplikatów faktur Operator pobierze jednorazową opłatę w wysokości 15 
zł w przypadku wysyłki pocztą zwykłą lub 10 zł w przypadku wysyłki pocztą elektroniczną.

 15.9. Operator wystawi automatycznie duplikat faktury w razie nie otrzymania płatności za fakturę przez okres 14 dni od momentu upłynięcia 
terminu płatności i wyśle ją pocztą zwykłą do Abonenta.

 15.10. Po zakończeniu okresu umowy opłaty pobierane od Abonenta nie ulegną zmianie. Operator nie będzie obciążał Abonenta opłatami 
zgodnymi z cennikiem standardowym lecz zachowa promocyjne warunki cenowe na kolejne miesiące.

http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/


 16.   Opis urządzeń udostępnianych w ramach Oferty Specjalnej.

Tabela 9. Urządzenia udostępniane w ramach Oferty Specjalnej.

USŁUGA URZĄDZENIE OPIS URZĄDZENIA

Super Internet 
Stacjonarny

Tablet GOCLEVER TAB TERRA 70 L

• Przekątna wyświetlacza: 7 cali, rozdzielczość: 800 x 480 pikseli 
• System operacyjny: Android 4.1
• Pamięć : RAM 512MB DDR3, FLASH 4GB MLC NAND
• Wi-Fi (802.11 b/g/n)
• Obsługa kart pamięci microSD 
• Maks. pojemność karty pamięci: 32 GB 
• USB: microUSB OTG
• HDMI: miniHDMI 1.4 FullHD
• Wyjście audio: mini jack 3.5 mm 
• Kamera przód: 0.3 Mpix
• Bateria: 2800mah, Wymiary: 182x121x10 mm, Waga: 272 g

Super Internet 
bezprzewodowy 3G 

z tabletem

   Super Smartfon

Samsung Galaxy Pocket 
GT-S5300

• Kolorowy wyświetlacz 240 x 320 px (2.80"), Ekran dotykowy
• System operacyjny; Android 2.3.6 Gingerbread
• Pamięć wbudowana  3 GB
• Czas rozmów/czas czuwania: 300 min / 400 h
• Aparat: 2 Mpix 
• Wi-Fi 802.11b/g/n
• Czytnik kart: 1x microSD HC 32GB 
• Bateria: Li-Ion 1200 mAh
• Wymiary: 103,70 x 57,50 x 12,00 mm, Waga: 97,5 g

  Promocja 
„Przyjazna 

komórka”

White Mobile

• Duży wyraźny wyświetlacz 128x64 pikseli, 1,64";
• Dual SIM – miejsce na dwie karty SIM w aparacie;
• Książka telefoniczna -200 wpisów, głośny dzwonek (10 melodii);
• Duża czcionka, proste Menu,duże podświetlane klawisze, 
• Funkcja głośnomówiąca,blokada klawiatury poprzez przełącznik suwakowy;
• Przycisk SOS; radio FM;
• Kalkulator, budzik, ładowarka standardowa, latarka:
• Czas rozmów do 4 godz./czuwania do 250, wymiary 106/50/14, waga 106g

Maxcom MM460

• Duży wyraźny wyświetlacz;
• Duża czcionka, proste menu;
• Przycisk SOS;
• Radio FM, latarka, notatnik z tyłu obudowy; 
• Pamięć książki telefonicznej-200 wpisów, 
• Głośny dzwonek (10 melodii);
• Kalkulator, budzik, ładowarka biurkowa;
• Wymiary: 106/50/14, waga 106g.

Maxcom MM705

• Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8"160x 128 pikseli;
• Pamięć książki telefonicznej-300 wpisów;
• Budzik, kalkulator, kalendarz, notatnik; latarka;
• Funkcje zegara (w ładowarce wyświetla cały czas zegar);
• Przycisk SOS; 
• Klawisz blokady klawiatury,
• Radio FM ( bez konieczności podłączania zestawu słuchawkowego),
• Ładowarka biurkowa.

Samsung 1230

• Kolorowy wyświetlacz 1,8 cala, 65 tys. kolorów, 128 x 160 pikseli;
• Pamięć książki telefonicznej- 1000 wpisów;
• Radio FM;
• Tryb głośnomówiący, czas rozmów 8,5 godziny, czas czuwania 740 godzin;
• Zegarek, stoper, alarm, kalkulator, organizer, kalendarz;
• Ładowarka  sieciowa; 
• Bateria Li-ion 800 mAh:
• Wymiary 111 x 46 x 13.9, waga 73 g.

Maxcom MM820

• Kolorowy wyświetlacz 2,4" TFT 240x320 pikseli,
• Kamera 2.0 mega piksela, 
• Pamięć książki telefonicznej-300 wpisów,
• Przycisk: SOS, 
• Obsługa kart micrsd,
• Tryb głośnomówiący, bluetooth, MMS, WAP, alarm, kalkulator, kalendarz,
• Radio FM, gry, Odtwarzacz plików audio i video, zestaw słuchawkowy.
• Bateria Li-ion 800mAh, 
• Wymiary: 100.5 x 52.5 x 19.8mm, waga 96 g
• Dopłata do aparatu 50 zł

Super Internet 
bezprzewodowy 3G 
 z tabletem

Modem White Mobile Modem na złączu USB 2.0,pracujący w technologii HSDPA,posiadający złącze na karty 
pamięci  microSD,  prędkość  transmisji  danych:  7.2  Mbps  (pobieranie)  5.76  Mbps 
(wysyłanie),książka telefoniczna, obsługa SMS-ów.

Modem Huawei E1550

Modem Huawei E173U1

 17.   Postanowienia końcowe.

 17.1. Podmiot zostaje objęty Ofertą Specjalną po zaakceptowaniu jej warunków, warunków Umowy na każdą z usług oraz Regulaminu Świadczenia 
Usług  Telekomunikacyjnych,  Regulaminu  Świadczenia  Usługi  Stałego Dostępu  do  Internetu  oraz  Regulaminu  Sprzedaży i  Udostępniania 
Urządzeń.

 17.2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  Ofercie  Specjalnej  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia  Regulaminu  Świadczenia  Usług 
Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A.

 17.3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Specjalną i ją akceptuje.
 17.4. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty Specjalnej, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi dostępu do Internetu 

lub w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych lub Ustawie z dnia 16 lipca2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr  171, poz.  
1800, z późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez ww. dokumenty.

 17.5. Aktualne wzory dokumentów wymienionych w punkcie 17.1 dostępne są u Operatora oraz na stronie internetowej www.telestrada.pl.
 17.6. Opłaty wyszczególnione w Ofercie Specjalnej o ile nie wskazano inaczej, są cenami brutto (z podatkiem VAT).
 17.7. Oferta Specjalna obowiązuje od 15 czerwca 2013 roku.

KONSULTANT TELEKOMUNIKACYJNY ABONENT

http://www.telestrada.pl/

