
11regulamin  

promocji “Pakiet Badań Medycznych za 1 zł” 

 

 

1. Regulamin promocji “Pakiet Badań Medycznych za 1 zł”, zwanej dalej “Promocją”, określa 

szczególne warunki korzystania z usługi telefonii w technologii GSM, zwanej dalej “Usługą”. 

2. Organizatorem Promocji jest TBM Telekom Sp. z o o, Sp. komandytowa, zwana dalej “TBM”. 

3. Promocja obowiązuje od 4 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

4. Promocja skierowana jest do: 

1) osób niebędących Klientami TBM, które w okresie obowiązywania Promocji złożą zamówienie o 

świadczenie Usługi w Promocji w umowie na 12 lub 24 miesięcy; lub 

2) klientów Usługi posiadających umowę na czas nieokreślony lub którym w momencie składania 

zamówienia na Usługę w Promocji do daty zakończenia umowy zawartej na czas określony zostało nie 

więcej niż 30 dni i którzy w okresie obowiązywania Promocji złożą zamówienie na Usługę w Promocji 

w umowie na 12 lub 24 miesiące, 

zwanych dalej “Klientem”. 

5. Promocja polega na sprzedaniu Klientom w promocyjnej cenie 1,00 zł netto (słownie jeden zł, 

00/100 gr) + VAT, czyli 1,23 zł brutto (słownie jeden zł, 23/100 gr) jednego, wybranego przez Klienta 

podczas zamawiania Usługi, spośród ośmiu dostępnych pakietów badań, zwanych dalej “Pakietami”, 

wykonywanych przez ALAB Laboratoria Sp. z o.o., zwany dalej “ALAB”: 

a) Pakiety dostępne dla Klientów, którzy założą zamówienia na Usługę w Promocji w umowie na 12 

miesięcy: 

- Pakiet hormony kobiece -  podstawowy 

- Pakiet hormony męskie -  podstawowy 

- Pakiet wątrobowy – podstawowy 

- Pakiet osteoporozy – podstawowy 

b) Pakiety dostępne dla Klientów, którzy założą zamówienia na Usługę w Promocji w umowie na 24 

miesiące: 

- Pakiet hormony kobiece -  rozszerzony 

- Pakiet hormony męskie -  rozszerzony 

- Pakiet wątrobowy – rozszerzony 

- Pakiet osteoporozy – rozszerzony 

 

Dostępne Opcje i Warianty Umów oraz wysokość opłat abonamentowych określone są w tabeli nr 1. 

 

 

 



TABELA NR 1 

Usługa Telefonii w technologii GSM – Taryfy* 

Taryfa 24 miesiące 12 miesięcy 

Taryfa 
Aktywna 
Pakiet 
Darmowych 
Minut: brak 
Minuta do sieci 
komórkowych: 
0,30 zł 
Minuta na 
stacjonarne: 
0,15 zł 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
 
9,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna 
 
 
1 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
rozszerzony 
 
1,23 zł 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
 
9,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna 
 
 
49 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
podstawowy 
 
1,23 

Taryfa 
Oszczędna 
Pakiet 
Darmowych 
Minut: 200 
Minuta do sieci 
komórkowych: 
0,15 zł 
Minuta na 
stacjonarne: 
0,15 zł 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
 
19,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna  
 
 
1 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
rozszerzony 
 
1,23 zł 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
  
19,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna 
  
 
49 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
podstawowy 
 
1,23 

Taryfa 
Rozważna 
Pakiet 
Darmowych 
Minut: 
nielimitowany 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
 
29,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna 
  
 
1 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
rozszerzony 
 
1,23 zł 

Kwota 
miesięczna 
abonamentu 
 
  
29,99 zł 

Jednorazowa 
opłata 
aktywacyjna 
  
 
49 zł 

Jednorazowa 
opłata za 
pakiet badań 
podstawowy 
 
1,23 

* W ofercie bez telefonu (sama karta SIM). 

6. Forma udostępnienia Pakietu do wykorzystania przez Klienta 

Na wybrany przez Klienta Pakiet, podczas zamawiania usługi, wystawiany jest voucher, który zawiera:  

- logo ALAB i Maxitel, 

- zaznaczony wybrany przez Klienta Pakiet, 

- indywidualny kod kreskowy wybranego Pakietu, 

- termin realizacji Pakietu, 

zwany dalej Voucherem. 

7. Informacje przesyłane wraz z Voucherem 

 

Wraz z Voucherem wysyłana jest ulotka wydana przez ALAB opisująca wybrany Pakiet oraz list z 

instrukcją, jak z Pakietu skorzystać zawierającą informacje: 

- gdzie znaleźć punkty pobrań ALAB, w których można wykorzystać Vocher, zwane dalej “Punktami 

Pobrań”, 

- jak przygotować się do pobrania krwi, przy czym przekazane informacje na temat przygotowania do 

pobrania krwi pochodzą od ALAB i można je znaleźć w witrynie internetowej ALAB pod adresem: 

https://sklep.alablaboratoria.pl/923-jak-przygotowac-sie-do-pobrania-krwi%3F 



- jakie dokumenty i informacje należy podać w Punkcie Pobrań podczas wykorzystania Vouchera, przy 

czym przekazane informacje pochodzą od ALAB i wynikają z Regulaminu Świadczenia Usług Alab 

Laboratoria, 

- w jaki sposób można odebrać wyniki badań, przy czym przekazane informacje pochodzą od ALAB i 

wynikają z Regulaminu Świadczenia Usług Alab Laboratoria, 

zwane dalej “Zestawem informacyjnym”. 

  

8. Zestawy informacyjne, o których mowa w ust. 7, wysyłane są przez TBM na adres lokalizacji, w 

której świadczona będzie Usługa, po jej zarejestrowaniu lub po zawarciu aneksu do umowy o 

świadczenie Usługi oraz opłaceniu pierwszej faktury za świadczenie Usługi. Klient określa adres 

lokalizacji świadczenia usługi w momencie składania zamówienia na Usługę.   

Zestaw Informacyjny jest wysyłany na koszt TBM w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

na konto TBM opłaty za pierwszą fakturę. 

9. Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie Usługi na warunkach Promocji poza lokalem 

przedsiębiorstwa bądź na odległość, przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy prawo 

odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować TBM Telekom Sp. z o.o. 

Sp. k. ul. Miła 2, 00-180 Warszawa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 

jednoznacznego oświadczenia w postaci pisma wysłanego pocztą. Konsument może skorzystać z 

wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego w witrynie internetowej Maxitel dostępnego 

pod adresem https://maxitel.pl/wp-content/themes/maxitel/data/11.pdf, jednak nie jest to 

obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał 

informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

11. Klientowi, który odstąpił od umowy nie przysługuje prawo do uzyskania Pakietu. 

12. Podczas podpisywania umowy Klient może skorzystać z Promocji tylko raz. 

13. Właściwym numerem Biura Obsługi Klienta dla Klientów korzystających z usług na warunkach 

niniejszej Promocji jest numer 22 567 89 00 (dla telefonów komórkowych) oraz 0801 051 555 (dla 

telefonów stacjonarnych). Koszt połączenia według taryfy operatora świadczącego połączenie. 

14.Do świadczenia Usługi na warunkach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie mają 

postanowienia zawarte w Regulaminie Usługi Maxitel oraz Cenniku Usługi oraz Regulaminie 

Sprzedaży Urządzeń dostępnych w witrynie internetowej Maxitel pod adresem: 

https://maxitel.pl/o-nas ,ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

15. Kary umowne 

W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez  TBM Telekom Sp. z o.o. 

Sp. k. z winy Abonenta przed upływem czasu oznaczonego w Umowie  zawartej  w ramach Promocji, 

Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz TBM Telekom Sp. z o.o. Sp. k. Kary Umownej w 

wysokości określonej w Regulaminie Usługi Maxitel oraz Cenniku Usługi oraz Regulaminie Sprzedaży 

Urządzeń oraz zapłaty ceny podstawowej za  wykonanie pakietu badań w wysokości określonej w 

tabeli nr 2 niniejszego regulaminu 

 

https://maxitel.pl/o-nas


TABELA NR 2 

Pakiet Badań Cena podstawowa zł Cena Promocyjna zł 

Pakiet hormony kobiece -  podstawowy 65 zł 1,23 zł 

Pakiet hormony męskie -  podstawowy 65 zł 1,23 zł 

Pakiet wątrobowy – podstawowy 99 zł 1,23 zł 

Pakiet osteoporozy – podstawowy 99 zł 1,23 zł 

Pakiet hormony kobiece -  rozszerzony 199 zł 1,23 zł 

Pakiet hormony męskie -  rozszerzony 199 zł 1,23 zł 

Pakiet wątrobowy – rozszerzony 139 zł 1,23 zł 

Pakiet osteoporozy – rozszerzony 139 zł 1,23 zł 
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