
SUPERSZYBKI INTERNET DO 80 Mbps 
OFERTA SPECJALNA INTERNETU STACJONARNEGO

Infolinia: 801 080 321
email: info@telestrada.pl

 1.  WARUNKI OGÓLNE

 1.1. Niniejsza Oferta Specjalna  „Superszybki internet do 80 Mbps” (zwanej dalej „Ofertą”) skierowana jest do Pani/Pana: ..........................................................................,
zwanego dalej Abonentem Indywidualnej Oferty Specjalnej pod warunkiem, że podpisze z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony
24 miesiące.

 1.2. Oferta, świadczona jest przez Telestrada S.A. z siedzibą przy ulicy Murmańskiej 25, Warszawa 04-203,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870,50 PLN, zwanej dalej „Operatorem”.

 1.3. W ramach Oferty  Aboennt może skorzystać z Usługi Internetu Stacjonarnego na obszarze regulowanym oraz na obszarze 76 gmin objętych deregulacją, zgodnie z
załącznikiem „Deregulacja 76 gmin”, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.

 1.4. Usługa Internetu Stacjonarnego działa z maksymalną dostępną prędkością wskazaną w Tabeli 13.
 1.5. Oferta obowiązuje od 14.09.2017 roku do odwołania przez Operatora.

 2.  OPŁATY ABONAMENTOWE 

 2.1. W ramach niniejszej Oferty Operator zapewnia dostęp do Usługi Internetu Stacjonarnego w opłatach wskazancyh w Tabeli 1, Tabeli 7 oraz Tabeli 8 oraz Usługi Internetu
Mobilnego w opłatach wskazanymi w Tabeli 2. 

Tabela 1: Opłaty abonamentowe (brutto) z Usługą Internetu Stacjonarnego do 80 Mbps w ramach Oferty Specjalnej:

Plan taryfowy Internet do 80 Mbps
bez telefonu

Internet do 80 Mbps
+Telefon Domowy (WLR)

Internet do 80 Mbps
+Telefon Domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 80 Mbps
+Telefon Komórkowy Rozmowy bez limitu

Opłata abonamentowa
- obszar regulowany 49,99 zł/mc 49,99 zł/mc + opłata za telefon1) 65,99 zł/mc 65,99 zł/mc

Opłata abonamentowa
- obszar deregulowany 76 gmin2) 59,99 zł/mc 59,99 zł/mc + opłata za telefon1) - -

Opłata za utrzymanie łącza 29,99 zł/mc  Brak opłaty Brak opłaty Brak opłaty

1)Oferta dotyczy klientów, którzy powierzyli obsługę Telefonu Domowego Telestrada, w ramach Oferty Plany Rodzinne: Tani Plan 60 minut, 120 minut, 600 minut, Dzwoń za 
Wszystko, Wieczory i Weekendy oraz Oferty Plany Rodzinne Europa-USA-Kanada. Opłata za telefon zależy od posiadanego planu taryfowego.

2)Obszar 76 gmin objętych deregulacją, zgodnie z załącznikiem „Deregulacja 76 gmin”, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.

Tabela 2: Opłaty abonamentowe (brutto) z Usługą Internetu Mobilnego w ramach Oferty Specjalnej:

Plan taryfowy Internet mobilny 40 GB LTE
bez telefonu

Internet mobilny 40 GB LTE
+Telefon Domowy (WLR)

Internet mobilny 40 GB LTE
+Telefon Domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet mobilny 40 GB LTE
+Telefon Komórkowy Rozmowy bez limitu

Opłata abonamentowa 49,99 zł/mc 49,99 zł/mc + opłata za telefon1) 65,99 zł/mc 65,99 zł/mc

 2.2. W przypadku zamówienia Usługi Internetu Mobilnego obowiązują postanowienia Oferty Specjalnej „Internet mobilny 40 GB LTE”, stanowiącej integralną cześć Umowy.

Tabela 3: Opis planów taryfowych w ramach usługi Telefonu Domowego/Komórkowego.

Usługa dodatkowa Opis planu Opłata standardowa (brutto) Cennik obowiązujący do oferty

Telefon domowy GSM 30 minut do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych 29,99 zł/mc Cennik Oferty „Domowy bez limitu”

Telefon domowy Cyfrowy 30 minut do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych 29,99 zł/mc Cennik Oferty „Domowy bez limitu II”

Telefon komórkowy „Rozmowy bez limitu” Nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych 17,99 zł/mc Cennik Oferty „Przyjazna komórka”

Tabela 4:  Opłaty za Pakiety Dodatkowe ramach usługi głosowej komórkowej do opcji usługi „Internet do 80 Mbps + Telefon Komórkowy Rozmowy bez limitu”

Pakiet Dodatkowy 10 GB LTE SMSy/MMSy  bez limitu Rozmowy do sieci stacjonarnych bez limitu

Opłata abonamentowa z Bonusem Krajowym 10,00 zł/mc 5,00 zł/mc 10,00 zł/mc

Opłata abonamentowa Standardowa 20,00 zł/mc 15,00 zł/mc 20,00 zł/mc

 2.3. W przypadku zamówienia Usługi Internetu Stacjonarnego/Mobilnego w pakiecie z Telefonem Komórkowym, dla usługi Telefonu Komórkowego obowiązują postanowienia
Oferty Specjalnej „Przyjazna komórka”, stanowiącej integralną cześć Umowy.

 2.4. Zasady działania Bonusu Krajowego zostały wskazane w Regulaminie Oferty Specjalnej „Przyjazna Komórka”.

 3. OPERATOR OFERUJE ABONENTOWI NASTĘPUJĄCE SPECJALNE CENY NA USŁUGI INSTALACJI USŁUGI INTERNETU STACJONARNEGO

Tabela 5: Jednorazowe Opłaty instalacyjne po uwzględnieniu zniżek od Operatora.

Czas trwania Umowy Umowa 24 miesiące Internet (przy przedłużaniu Umowy) Opłata standardowa

Instalacja usługi 19,00 zł Brak opłaty (zniżka 100%) 100,00 zł

 4.  OPERATOR OFERUJE ABONENTOWI NASTĘPUJĄCE SPECJALNE CENY SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

 4.1. Abonent, który zawarł umowę na 24 miesiące ma możliwość zakupu sprzętu do świadczenia Usługi Internetu Stacjonarnego w obniżonej opłacie, wskazanej w Tabeli 6.
 4.2. W przypadku sprzętu wskazanego w punkcie 4.9 Operator udostępni Abonentowi Urządzenie do świadczenia usługi w Obniżonej Opłacie miesięcznej. Po okresie trwania

Umowy Abonent jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia do Operatora na adres siedziby firmy. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Operator będzie uprawniony do
pobrania Opłaty Standardowej wskazanej w Tabeli 6.

 4.3. W  przypadku  sprzętu  wskazanego  w  punkcie  4.7  oraz  4.8  Operator  sprzeda  Abonentowi  Urządzenie  do  świadczenia  usługi  w  Obniżonej  Opłacie  jednorazowej,
wyszczególnionej na fakturze dostarczonej do Abonenta. W przypadku zerwania Umowy terminowej przed okresem jej obowiązywania Abonent jest zobowiązany do Opłaty
Standardowej wskazanej w Tabeli 6. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Operator będzie uprawniony do pobrania Opłaty Standardowej wskazanej w Tabeli 6.

 4.4. W przypadku Sprzętu wskazanego w punkcie 4.10, Opertaor udostępni Urzązenie w cenie wksaznaej w Tabeli 6, po zkaończeniu trwania umowy Abonent może wykupic
urządzenie za 1,00 zł.

 4.5. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych Operator zastrzega sobie możliwość dostarczenia do Klienta Sprzętu, równoważnego z wybranym przez Abonenta, w
ramach niniejszej Oferty Specjalnej.

 4.6. W sprawach dotyczących Sprzętu nieuregulowanych niniejszą Ofertą obowiązuje Regulamin Sprzedaży i Udostępniania Urządzeń, dostępny na stronie www.telestrada.pl

Tabela 6: Cennik urządzeń do świadczenia Usług Internetu Stacjonarnego oraz Internetu Mobilnego

Sprzęt Umowa 24 miesiące (Obniżona Opłata) Opłata Standardowa

 4.7. MODEMO-ROUTER Z 4 WYJŚCIAMI ETH + WIFI 1,00 zł (opłata jednorazowa) 99,99 zł (opłata jednorazowa)

 4.8. ROUTER  Z 4 PORTAMI LAN I 1 WAN + WIFI 1,00 zł (opłata jednorazowa) 99,99 zł (opłata jednorazowa)
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 4.9. MODEMO-ROUTER DO VDSL - 4 x LAN + WIFI 0,01 zł/mc (opłata miesięczna) 250,00 zł (opłata jednorazowa)

 4.10. MODEM USB LTE 7,50 zł/mc (opłata miesięczna) 180,00 zł (opłata jednorazowa)

 5.  WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY SPECJALNEJ

 5.1. Z Oferty Specjalnej może skorzystać Abonent, który spełni określone  w punktach a)-d) warunki:
 a) zawrze Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Usługę objętą Ofertą Specjalną na czas 24 miesiące
 b) zawrze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na Dostęp do Internetu Stacjonarnego przedłużający okres obowiązywania tej Umowy o okres 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 Usługę Internetu Stacjonarnego albo zmieniający okres obowiązywania tej  Umowy z czasu nieokreślonego na czas określony 24
miesięcy liczony od dnia zawarcia Aneksu.

 c) złoży zamówienie na Usługę Internetu Stacjonarnego w postaci oświadczenia Abonenta.
 d) nie zalega z opłatami na rzecz Operatora.

 5.2. Przed zawarciem Umowy Operator dokona weryfikacji możliwości technicznych świadczenia Usługi Internetu Stacjonarnego.
 5.3. W przypadku braku możliwości technicznych łącza dotyczących świadczenia Usługi Internetu Stacjonarnego do 80 Mbps we wskazanej w Umowie lokalizacji, Operator

zaproponuje Abonentowi Usługę Internetu Stacjonarnego w maksymalnej dostępnej prędkości, w opcjach usługi do 20 Mbps oraz do 10 Mbps ze zniżką wskazaną w Tabeli
7 oraz Tabeli 8 lub Usługę Internetu Mobilnego, zgodnie z Tabelą 2.

Tabela 7: Opłaty abonamentowe (brutto) z Usługą Internetu Stacjonarnego do 20 Mbps w ramach Oferty Specjalnej 

Plan taryfowy Internet do 20 Mbps
bez telefonu

Internet do 20 Mbps
+Telefon domowy (WLR)

Internet do 20 Mbps
+Telefon domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 20 Mbps
+Telefon komórkowy Rozmowy bez limitu

Opłata abonamentowa
- obszar regulowany

36,99 zł/mc 36,99 zł/mc + opłata za telefon1) 52,99 zł/mc 52,99 zł/mc

Opłata abonamentowa
- obszar deregulowany 76 gmin2) 49,99 zł/mc 49,99 zł/mc + opłata za telefon1) - -

Opłata za utrzymanie łącza 29,99 zł/mc  Brak opłaty Brak opłaty Brak opłaty

Tabela 8: Opłaty abonamentowe (brutto) z Usługą Internetu Stacjonarnego do 10 Mbps w ramach Oferty Specjalnej 

Plan taryfowy Internet do 10 Mbps
bez telefonu

Internet do 10 Mbps
+Telefon domowy (WLR)

Internet do 10 Mbps
+Telefon domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 10 Mbps
+Telefon komórkowy Rozmowy bez limitu

Opłata abonamentowa
- obszar regulowany

35,99 zł/mc 35,99 zł/mc + opłata za telefon1) 51,99 zł/mc 51,99 zł/mc

Opłata abonamentowa
- obszar deregulowany 76 gmin2) 48,99 zł/mc 48,99 zł/mc + opłata za telefon1) - -

Opłata za utrzymanie łącza 29,99 zł/mc  Brak opłaty Brak opłaty Brak opłaty

1)Oferta dotyczy klientów, którzy powierzyli obsługę Telefonu Domowego Telestrada, w ramach Oferty Plany Rodzinne: Tani Plan 60 minut, 120 minut, 600 minut, Dzwoń za 
Wszystko, Wieczory i Weekendy oraz Oferty Plany Rodzinne Europa-USA-Kanada. Opłata za telefon zależy od posiadanego planu taryfowego.
2)Obszar 76 gmin objętych deregulacją, zgodnie z załącznikiem „Deregulacja 76 gmin”, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.

 5.4. Brak możliwości technicznych świadczenia Usługi Internetu Stacjonarnego we wskazanej w Umowie lokalizacji oraz brak akcpetacji postanowień punktu 5.3 uniemożliwia
zawarcie Umowy na niniejszą Ofertę, a jeśli Umowę zawarto powoduje jej wygaśnięcie. Z powyższego tytułu Abonentowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

 5.5. W przypadku braku akceptacji przez Abonenta postanowień punktu 5.3 dotyczących świadczenia Usługi Internetu Stacjonarnego Abonentowi przysługuje prawo rezygnacji z
Umowy w zakresie, w jakim nie mogła ona być zrealizowana. 

 6.  ULGI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH W RAMACH NINIEJSZEJ OFERTY SPECJALNEJ

 6.1. W ramach Oferty Operator zapewni Abonentowi, który zawarł umowę na 24 miesiące, dostęp do Usługi Internetu Stacjonarnego z obniżonymi Opłatami Abonamentowymi
w stosunku do Opłat Standardowych wskazanych w Tabeli 9.

Tabela 9: Opłata Standardowa (brutto) dla Usługi Internetu Stacjonarnego.

Plan taryfowy Pedkość Opłata Standardowa

Internet Stacjonarny do 80 Mbps Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera
Abonenta do 81920/8192 wyrażoną w kb/s. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji. 350,00 zł/mc

Internet Stacjonarny do 20 Mbps Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera
Abonenta do 20480/1024 wyrażoną w kb/s. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji. 302,44 zł/mc

Internet Stacjonarny  do 10 Mbps Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera
Abonenta do 10240/1024 wyrażoną w kb/s. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji. 252,00 zł/mc

Tabela 10: Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych (brutto) w stosunku do Opłat Standardowych, udzielone w ramach niniejszej Oferty Specjalnej dla Internetu do 80 Mbps

Plan taryfowy Internet do 80 Mbps
bez telefonu

Internet do 80 Mbps
+Telefon domowy (WLR)

Internet do 80 Mbps
+Telefon domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 80 Mbps
+Telefon komórkowy Rozmowy bez limitu

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar regulowany 300,01 zł/mc 310,01 zł/mc 314,00 zł/mc 302,00 zł/mc

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar deregulowany 76 gmin

290,01 zł/mc 290,01 zł/mc 314,00 zł/mc 302,00 zł/mc

Tabela 11: Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych (brutto) w stosunku do Opłat Standardowych, udzielone w ramach niniejszej Oferty Specjalnej dla Internetu do 20 Mbps

Plan taryfowy Internet do 20 Mbps
bez telefonu

Internet do 20 Mbps
+Telefon domowy (WLR)

Internet do 20 Mbps
+Telefon domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 20 Mbps
+Telefon komórkowy Rozmowy bez limitu

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar regulowany 265,45 zł 265,45 zł 279,44 zł 267,44

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar deregulowany 76 gmin

253,45 zł 253,45 zł - -
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Tabela 12: Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych (brutto) w stosunku do Opłat Standardowych, udzielone w ramach niniejszej Oferty Specjalnej dla Internetu do 10 Mbps

Plan taryfowy Internet do 10 Mbps
bez telefonu

Internet do 10 Mbps
+Telefon domowy (WLR)

Internet do 10 Mbps
+Telefon domowy (GSM/Cyfrowy)

Internet do 10 Mbps
+Telefon komórkowy Rozmowy bez limitu

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar regulowany

216,01 zł 216,01 zł 230,00 zł 215,00 zł

Ulga za internet do 80 Mbps (miesięczna) 
obszar deregulowany 76 gmin 203,01 zł 203,01 zł - -

 7.   ŚWIADCZENIE USŁUGI INTERNETOWEJ

Tabela 13: Prędkości maksymalne świadczenia Usługi internetu Stacjonarnego w ramach niniejszej Oferty.

Plan taryfowy prędkość transmisji do Abonenta Prędkość transmisji od Abonenta

Internet do 80 Mbps

 do 81920 w kb/s  do 8192 w kb/s

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera Abonenta, wyrażoną w kb/s. 
Zmienna lub stała adresacja IP. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.

Internet do 20 Mbps

 do 20480 w kb/s do 1024 w kb/s

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera Abonenta, wyrażoną w kb/s
Zmienna lub stała adresacja IP. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.

Internet do 10 Mbps

 do 10240 w kb/s do 1024 w kb/s

Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością transmisji do/od komputera Abonenta, wyrażoną w kb/s
Zmienna lub stała adresacja IP. Brak ograniczeń ilości przesyłanych informacji.

 7.1. Usługa stałego dostępu do Internetu obejmuje abonament za świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu Stacjonarnego w technologii xDSL, ze zmienną lub stałą
adresacją IP, w zależności od możliwości technicznych łącza na którym ma być świadczona usługa.

 7.2. Prędkości wskazane w Tabeli 13 oznaczają prędkości maksymalne uzyskiwanego transferu w kierunku do i od Abonenta.
 7.3. 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.

 7.4. W przypadku aktywacji usługi internetowej wraz z usługą głosową, Operator w pierwszej kolejności dokona aktywacji usługi internetowej, a następnie usługi głosowej.
 7.5. W przypadku  braku  aktywacji  usługi  głosowej  uprawniającej  do  uzyskania  promocyjnej  ceny  za  dostęp  do  Internetu,  opłaty  abonamentowe za  dostęp  do  Usługi

Internetowej będą naliczane według stawek obowiązujących Abonentów, którzy nie zamówili usługi telefonicznej.

 8.   ROZWIĄZANIE UMOWY

 8.1. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy terminowej przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, 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.

 8.2. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Abonent nie złoży
na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy.

 9.   ROZLICZENIA

 9.1. Miesięczna Opłata abonamentowa jest pobierana z góry za każdy miesiąc świadczenia usługi.
 9.2. Okres rozliczeniowy trwa jeden miesiąc kalendarzowy.
 9.3. Ulgi w miesięcznych opłatach abonamentowych określone w punkcie 6 pomniejszają opłaty abonamentowe za każdy okres rozliczeniowy.
 9.4. 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 5 zł/mc.

 9.5. 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.

 9.6. 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.

 9.7. 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.

 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 10.1. 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 w przypadku zakupu usługi ze sprzętem Regulaminu Sprzedaży i Udostępniania Urządzeń.

 10.2. W sprawach nieuregulowanych w Ofercie stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A.
 10.3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Specjalną i ją akceptuje.
 10.4. 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 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr  171, poz. 1800, z późn. zm.), użyte zostały zgodnie ze
znaczeniami nadanymi im przez ww. dokumenty.

 10.5. Aktualne wzory dokumentów wymienionych w punkcie 10.1 dostępne są u Operatora oraz na stronie internetowej www.telestrada.pl.
 10.6. Opłaty wyszczególnione w Ofercie Specjalnej o ile nie wskazano inaczej, są cenami brutto (z podatkiem VAT).
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