
REGULAMIN PROMOCJI 

PromoIntegracja z MS Teams 
 

§1 Informacje podstawowe 

1. Organizatorem promocji o nazwie PromoIntegracja z MS Teams (zwaną dalej PromoIntegracja 

z MS Teams, PromoIntegracja lub Promocja) jest firma Claude ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gliwicach (44-100), ul. Toszecka 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000708939, NIP: PL-969-162-87-27, REGON: 369023334, kapitał zakładowy 125.000,00 PLN 

opłacony w całości, dalej zwana Dostawca lub Organizator lub TeleCube. 

2. Niniejszy Regulamin Promocji PromoIntegracja z MS Teams (zwany dalej Regulamin), wchodzi 

w życie z dniem 20.01.2021 r. 

3. Promocja PromoIntegracja z MS Teams obowiązuje w dniach od 20.01.2021 r. do 10.02.2021 r. 

4. Niniejszy Regulamin dotyczy firm, które chcą wdrożyć integrację usługi MS Teams z usługami 

świadczonymi przez Dostawcę, tj. SIP Trunkiem lub wirtualną centralą telefoniczną. Firmy muszą 

posiadać status Użytkownika bądź Abonenta usług TeleCube oraz licencję na odpowiednie 

narzędzia Microsoft (w tym przede wszystkim: MS Teams). Ponadto ww. firmy w okresie 

obowiązywania Promocji mają obowiązek wyrazić chęć skorzystania z Promocji oraz uiścić 

obniżoną o naliczony rabat jednorazową opłatę za wdrożenie integracji. 

5. Firmy, które spełnią warunki określone w §1 pkt. 4 są nazywane Uczestnikami Promocji (w skrócie, 

zwanymi dalej: Uczestnikami). 

6. Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Promocji należy dokonać drogą mailową z adresu mailowego 

Administratora korzystającego z usługi TeleCube, na adres: info@telecube.pl wpisując 

w wiadomości mailowej usługę TeleCube, która ma zostać zintegrowana z MS Teams oraz ilość 

Użytkowników, która będzie korzystać z MS Teams. W wiadomości zwrotnej od Organizatora, 

Uczestnik Promocji otrzyma wytyczne jakie informacje należy dostarczyć Dostawcy przed 

rozpoczęciem wdrożenia. 

§2 Szczegóły dotyczące możliwych do uzyskania korzyści 

1. PromoIntegracja z MS Teams dotyczy Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania (tj. między 

20.01.2021 r. a 10.02.2021 r.) wyrażą chęć skorzystania z Promocji (wyślą zgłoszenie zgodnie z §1 

punkt 6) oraz uiszczą jednorazową opłatę, za wdrożenie, obniżoną o naliczony rabat. Uczestnicy 

otrzymają rabat w wysokości 20% na jednorazową opłatę za wdrożenie integracji dla jednej 

wybranej przez Uczestnika usługi (tj. SIP Trunk lub wirtualna centrala telefoniczna). Jednorazowa 

opłata za wdrożenie po rabacie wyniesie 400 zł netto + 23% VAT (zamiast 500 zł netto + 23% VAT 

- cena regularna, obowiązująca poza okresem obowiązywania promocji). 

2. Ponadto Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu oraz warunków określonych w pozostałych zapisach niniejszego Regulaminu otrzyma 

stały rabat w wysokości 20% na stałą opłatę abonamentową za konta SIP i/lub szczeliny 

zintegrowane z usługą MS Teams w ramach Promocji, jednakże dla nie więcej niż łącznie 100 kont 

SIP i/lub szczelin.  

3. Uczestnik powinien podać Organizatorowi konkretną ilość kont SIP lub szczelin, które chce 

zintegrować z MS Teams, przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych. Na podaną ilość kont SIP lub 

szczelin Uczestnik uzyska stały rabat, o którym mowa w punkcie poprzednim.  
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4. Zniżki, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie jednorazowej opłaty za 

pierwsze wdrożenie integracji z MS Teams oraz stałych opłat abonamentowych za zintegrowane 

w ramach tego wdrożenia konta SIP/szczeliny i nie obejmują innych opłat, w tym opłat za kolejne 

wdrożenia oraz użytkowanie kont SIP/szczelin zintegrowanych z MS Teams, czy innych opłat 

abonamentowych, które uiszcza Uczestnik, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez 

Dostawcę oraz opłat za rozmowy telefoniczne. 

5. W momencie przesłania przez TeleCube do Uczestnika informacji o zakończeniu prac 

wdrożeniowych (po stronie TeleCube), Uczestnik rozpoczyna 14-dniowy okres testowy. Jeśli 

zadeklarowana (w terminie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu) przez Uczestnika ilość 

kont SIP lub szczelin była mniejsza niż 100, może On jednorazowo zwiększyć ilość kont SIP lub 

szczelin (sumarycznie, licząc ilość z pierwszej dyspozycji, maksymalnie do 100 kont SIP lub 

szczelin), które chce zintegrować w ramach Promocji. W takiej sytuacji musi najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu testowego przesłać do TeleCube, drogą mailową (na adres: info@telecube.pl) 

informację na temat ilości dodatkowych kont SIP lub szczelin.  

6. W przypadku gdy Uczestnik podejmie decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu wdrożenia, 

TeleCube wyśle Uczestnikowi instrukcję wdrożenia. Od momentu wysłania instrukcji Uczestnik ma 

14 dni na wdrożenie oraz przetestowanie integracji. Dodatkowo, jeśli zadeklarowana (w terminie 

określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu) przez Uczestnika ilość kont SIP lub szczelin była 

mniejsza niż 100, może On jednorazowo zwiększyć ilość kont SIP lub szczelin (sumarycznie, licząc 

ilość z pierwszej dyspozycji, maksymalnie do 100 kont SIP lub szczelin), które chce zintegrować 

w ramach Promocji. W takiej sytuacji musi najpóźniej w ostatnim dniu, wymienionego 

w niniejszym punkcie okresu wdrożeniowego przesłać do TeleCube, drogą mailową (na adres: 

info@telecube.pl) informację na temat ilości dodatkowych kont SIP lub szczelin.  

7. Po zakończeniu wdrożenia kont SIP/szczelin, objętych Promocją lub w przypadku chęci integracji 

większej ilości kont SIP/szczelin niż 100, możliwa jest integracja dodatkowych kont SIP/szczelin, 

po uiszczeniu jednorazowej opłaty za integrację konta SIP/szczeliny, zgodnej z obowiązującym 

cennikiem TeleCube. Na dodatkowe konta SIP/szczeliny, o których mowa w niniejszym punkcie 

nie będzie też przysługiwał rabat, na stałą, comiesięczną, opłatę abonamentową.  

8. Pełna tabela opłat za usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oraz inne, związane z 

integracją TeleCube z MS Teams, które są objęte rabatem lub nie podlegają obniżce, dostępna jest 

w formie Załącznika 1 na końcu niniejszego dokumentu. 

9. Organizator uznaje, że terminem, który decyduje o kwalifikacji do uczestnictwa w Promocji jest 

moment zaksięgowania opłaty za wdrożenie integracji na koncie bankowym Dostawcy. 

10. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Dostawcy i przesłaniu Uczestnikowi materiałów 

koniecznych do uzupełnienia celem dalszej integracji, Uczestnik ma 7 dni roboczych na odesłanie 

TeleCube wypełnionych dokumentów. 

11. Przyznany w trakcie Promocji rabat na zintegrowane z usługą MS Teams, w trakcie pierwszego 

wdrożenia, konta SIP i/lub szczeliny obowiązuje przez cały okres nieprzerwanego korzystania 

przez Uczestnika Promocji z usługi integracji MS Teams z TeleCube. 

12. Zniżki uzyskane w okresie trwania Promocji przestają obowiązywać jeśli Uczestnik w przyszłości 

zmieni usługę integracji MS Teams na inną lub zaprzestanie korzystania (nawet okresowo) z usług 

TeleCube.  

13. Do przyznania zniżek, o których mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu, są kwalifikowane 

tylko firmy, które nie korzystały wcześniej z integracji MS Teams z usługami TeleCube.  

14. Przyznane korzyści, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie mogą zostać zamienione 

na środki pieniężne, ani żaden inny ekwiwalent.  
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15. PromoIntegracja z MS Teams nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi przez 

Organizatora, chyba że Organizator uzna inaczej, i w przypadku innej akcji promocyjnej 

jednoznacznie o tym poinformuje. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji i okresu 

obowiązywania rabatu na zintegrowane konta SIP/szczeliny, powiadamiając o tym na swojej 

stronie internetowej. 

 

§3 Ustalenia końcowe 

1. Skorzystanie z PromoIntegracji jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021 r. 

3. Wszystkie pojęcia i definicje, które nie zostały opisane w niniejszym Regulaminie, należy 

interpretować według pojęć i definicji znajdujących się w Regulaminie o Świadczeniu Usług 

Telekomunikacyjnych, który jest udostępniony na stronie internetowej Dostawcy. 

4. Dla pozostałych nieunormowanych niniejszym Regulaminem kwestii ma zastosowanie Kodeks 

Cywilny, Prawo Telekomunikacyjne oraz inne właściwe przepisy prawa. 

  



Załącznik 1 

Integracja z MS Teams – tabela opłat w okresie trwania Promocji  

(20.01.21 – 10.02.21) 

1. SIP Trunk 
a. Opłaty objęte rabatem: 

 Cena regularna Cena po rabacie (20%) 

Opłata za wdrożenie 
integracji (dla max. 100 
szczelin) 

500 zł netto + 23% VAT 400 zł netto + 23% VAT 

Miesięczna opłata za 1 
zintegrowany 
kanał/szczelinę 

10 zł netto + 23% VAT  
/ 1 szczelina / miesiąc 

8 zł netto + 23% VAT  
/ 1 szczelina / miesiąc 

 

b. Opłaty (podstawowe lub wymagane w przypadku rozbudowy) nie objęte rabatem: 

 Cena regularna 

Opłata za MS Teams / Pakiet Microsoft 
(Klient nabywa we własnym zakresie) 

cena obowiązująca u Dostawcy narzędzia 

Stały miesięczny abonament za SIP Trunk 
(podstawowy – 10 numerów miejskich i 10 
kanałów/szczelin) 

39 zł netto + 23% VAT / miesiąc 

Opłata aktywacyjna za 10 dodatkowych 
kanałów/szczelin 

10 zł netto + 23% VAT / 10 szczelin 

Stała miesięczna opłata za 10 dodatkowych 
kanałów/szczelin 

10 zł netto + 23% VAT / 10 szczelin / miesiąc  

Opłata aktywacyjna za 10 dodatkowych 
numerów miejskich DDI 

20 zł netto + 23% VAT / 10 numerów 
miejskich DDI 

Stała miesięczna opłata za 10 dodatkowych 
numerów miejskich DDI 

20 zł netto + 23% VAT / 10 numerów 
miejskich DDI / miesiąc 

Opłata aktywacyjna za 1 dodatkowy numer 
miejski 

3,50 zł netto + 23% VAT / 1 numer miejski 

Stała miesięczna opłata za 1 dodatkowy 
numer miejski 

3,50 zł netto + 23% VAT / 1 numer miejski / 
miesiąc 



Opłata za integrację 1 dodatkowego 
kanału/szczeliny (zgodnie z paragrafem 2 
punkt 7 Regulaminu Promocji) 

10 zł netto + 23% VAT / 1 zintegrowaną 
szczelinę 

Stała miesięczna opłata za 1 dodatkowo 
zintegrowany kanał/szczelinę (zgodnie z 
paragrafem 2 punkt 7 Regulaminu 
Promocji) 

10 zł netto + 23% VAT / 1 zintegrowaną 
szczelinę / miesiąc 

 

2. Wirtualna Centrala 
a. Opłaty objęte rabatem: 

 Cena regularna Cena po rabacie (20%) 

Opłata za wdrożenie 
integracji (dla max. 100 kont 
SIP) 

500 zł netto + 23% VAT 400 zł netto + 23% VAT 

Miesięczna opłata za 1 
zintegrowane Konta SIP 

10 zł netto + 23% VAT  
/ 1 konto SIP / miesiąc 

8 zł netto + 23% VAT  
/ 1 konto SIP / miesiąc 

 

b. Opłaty (podstawowe lub wymagane w przypadku rozbudowy) nie objęte rabatem: 

 Cena regularna 

Opłata za MS Teams / Pakiet Microsoft 
(Klient nabywa we własnym zakresie) 

cena obowiązująca u Dostawcy narzędzia 

Stały miesięczny abonament za usługę 
wirtualnej centrali (zależne od pakietu) 

Od 29 zł netto + 23% VAT / miesiąc 

Opłata aktywacyjna za 1 dodatkowe konto 
SIP ponad limit wybranego pakietu 

5 zł netto + 23% VAT / 1 konto SIP 

Stała miesięczna opłata za 1 dodatkowe 
konto SIP ponad limit wybranego pakietu 

5 zł netto + 23% VAT / 1 konto SIP / miesiąc  

Opłata aktywacyjna za 1 dodatkowy numer 
miejski ponad limit wybranego pakietu 

8 zł netto + 23% VAT / 1 numer miejski 

Stała miesięczna opłata za 1 dodatkowy 
numer miejski ponad limit wybranego 
pakietu 

8 zł netto + 23% VAT / 1 numer miejski / 
miesiąc 



Opłata za integrację 1 dodatkowego Konta 
SIP (zgodnie z paragrafem 2 punkt 7 
Regulaminu Promocji) 

10 zł netto + 23% VAT / 1 zintegrowane 
konto SIP 

Stała miesięczna opłata za 1 dodatkowo 
zintegrowane konto SIP (zgodnie z 
paragrafem 2 punkt7 Regulaminu Promocji) 

10 zł netto + 23% VAT / 1 zintegrowane 
konto SIP / miesiąc 

 

 


