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Regulamin Oferty Promocyjnej „TeleGo na kartę - testuj SZTOS” dla Abonentów TeleGO 

§ 1 Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Oferty Promocyjnej o nazwie  
„TeleGo na kartę - testuj SZTOS” udostępnianej przez jej Organizatora - TeleGo Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, 00-043, przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000706498, REGON: 368855400,  
NIP: 5213804216, kapitał zakładowy w wysokości: 9.505.000,00 zł, zwaną dalej  „Operatorem” 
albo „TeleGo”.

§ 2 Zasady korzystania z Oferty Promocyjnej
1. Z Oferty Promocyjnej „TeleGo na kartę – testuj SZTOS” (zwanej dalej: „Promocją”) mogą 

skorzystać osoby, które w okresie obowiązywania Promocji spełniają łącznie wszystkie 
warunki określone w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Osoba chcąca skorzystać z Promocji zobowiązana jest do spełnienia następujących warun-
ków: 
a) posiadanie statusu Konsumenta
b) posiadanie telefonu komórkowego z systemem Android
c) zakupienie Zestawu Startowego (Startera) w ramach usług telekomunikacyjnych przed

-płaconych TeleGo na Kartę - SZTOS poprzez stronę internetową:www.sztos.com.pl
d) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu

3. Liczba Starterów w Promocji jest ograniczona i obejmuje 500 (pięćset) sztuk. O możliwości  
zakupu Startera w Promocji decyduje kolejność składanych zamówień. TeleGo zastrzega  
sobie prawo do zmiany, w tym do zmniejszenia, liczby Starterów oferowanych w Promocji  
w trakcie jej trwania.

§ 3 Szczegóły Oferty Promocyjnej
1. Promocja trwa w okresie od dnia 16.11.2020 r. do dnia 10.12.2020 r. lub do wyczerpania 

puli Starterów objętych Promocją.
2. Wysyłka promocyjnych Starterów będzie odbywać się po 14.12.2020r.
3. W ramach Promocji opłata za Starter zostaje obniżona z kwoty 12,99 zł brutto do kwoty 

1,00 zł brutto. Starter zawiera środki o wartości 12,99 zł brutto.
4. Obniżenie opłaty za Starter następuje poprzez zastosowanie kodu rabatowego: „TESTSZTOS” 

w formularzu zamówienia, który należy wypełnić w procesie zakupu Startera. Kod rabato-
wy dostępny jest także na stronie internetowej: www.facebook.com/twojsztos lub mate-
riałach promocyjnych Organizatora. Aby zakupić Starter w Promocji należy:
a) wejść na stronę internetową www.sztos.com.pl,
b) złożyć zamówienie na Starter klikając przycisk „zamów starter”, a następnie wypełnić 

formularz zamówienia,
c) wypełniając formularz zamówienia należy:
•	 wybrać opcję „nowy numer”,
•	 podać poprawne dane osobowe i adresowe,
•	 wybrać formę dostawy: Pocztex lub Paczkomat,
•	 wpisać kod rabatowy „TESTSZTOS” i zatwierdzić,
•	 zaakceptować zgody niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
•	 zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „zapłać i zamów”,
•	 dokonać płatności 1,00 zł brutto za Starter w systemie płatności online,
•	 zatwierdzić płatność w systemie wybranego przez siebie operatora płatności,
•	 oczekiwać na dalsze informacje, które zostaną przesłane przez TeleGo w mailu  

aktywacyjnym na adres mailowy podany podczas zamówienia.
5. Mail aktywacyjny zawiera instrukcję postępowania umożliwiającego w szczególności  

założenie dostępu do eBok TeleGo i korzystanie ze środków zakupionych w ramach Startera.  
W tym celu niezbędne jest pobranie ze sklepu google PLAY aplikacji eBok TeleGo (dalej 
zwana: Aplikacją”) na telefon komórkowy. Aplikację można uruchomić jedynie na telefo-
nach komórkowych w systemie Android.

6. Środki w ramach Startera (12,99 zł) zakupionego w Promocji znajdują się w Wirtualnym 
Portfelu, dostępnym na Koncie Abonenta. Konto Abonenta dostępne jest w Aplikacji lub 

za pośrednictwem eBok. Konto Abonenta powala sprawdzić Stan Wirtualnego Portfela 
i umożliwia monitorowanie wykorzystania usług.

7. Środki zakupione w ramach Startera w Promocji można przeznaczyć na aktywację Pakie-
tu bądź na realizację usług zgodnie z Cennikiem usług TeleGo Sztos poprzez przeniesienie  
na kartę SIM.

8. Okres ważności połączeń wychodzących dla Startera zakupionego w Promocji wynosi mie-
siąc od dnia aktywacji usługi bądź od dnia aktywacji Pakietu.

9. Ważność Zestawu Startowego w promocji upływa 28.02.2021. Po upływie tego okresu, 
usługi oferowane w ramach Pakietu albo cennika nie będą mogły być realizowane.

10. Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Abonent 
będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębior-
stwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia 
kosztów, z wyjątkiem poniesionych przez Operatora dodatkowych kosztów w związku 
z wyborem przez Abonenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, 
bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy oraz zapłaty za świadczenia spełnione do chwili od-
stąpienia od umowy. Termin 14 dni liczony jest od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem 
sprzedaży urządzeń, gdzie termin ten liczony jest od daty objęcia urządzenia w posiadanie 
przez Abonenta będącego konsumentem lub przez osobę przez niego wskazaną, inną niż 
przewoźnik. 

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że regulamin innych promocji 

tak stanowi.
2. Zakup Startera w Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez uczest-

nika Promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowie-

nia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych TeleGO na kartę 
– SZTOS, Regulaminu Oferty Promocyjnej „Pakiet Super Sztosy” dla Abonentów TeleGo na 
kartę – SZTOS oraz  Cennika usług TeleGO SZTOS.

4. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszym Regulaminie, Regulami-
nie świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych TeleGO na kartę – SZTOS,  
Regulaminie Oferty Promocyjnej „Pakiet Super Sztosy” dla Abonentów TeleGo na kartę – 
SZTOS lub  w Cenniku usług TeleGO SZTOS.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a posta-
nowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych TeleGO 
na kartę – SZTOS, Regulaminu Oferty Promocyjnej „Pakiet Super Sztosy” dla Abonentów 
TeleGo na kartę – SZTOS lub  Cennika usług TeleGO SZTOS, postanowienia niniejszego  
Regulaminu będą miały charakter nadrzędny.

6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Promocji uczestnik  
powinien informować Operatora, na bieżąco poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta  
Telego: bok@telego.pl lub infolinię pod numerami: 801-048-048 lub (29) 765-06-50.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług  w ramach Promocji należy kierować odpo-
wiednio zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 
przedpłaconych TeleGO na kartę – SZTOS.

8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zawieszenia jego  
obowiązywania lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny,  
z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta.

9. Informacje o zmianie niniejszego Regulaminu, zawieszeniu jego obowiązywania lub  
zakończeniu Promocji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Operatora: 
www.telego.pl oraz www.sztos.com.pl

10. Regulamin Oferty Promocyjnej „TeleGo na kartę – testuj SZTOS” dostępny jest na stronie 
internetowej www.telego.pl oraz www.sztos.com.pl


