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Warunki i szczegóły „Promocji zimowej” 

 

 

Regulamin promocji ważny od 28.11.2018 do 15.03.2019 

Warunki promocji: 

 

- Promocja tylko dla klientów Indywidualnych nieświadczących usług komercyjnych w swojej 

lokalizacji,  Klienci Biznes w celu przygotowania specjalnej oferty proszę o kontakt 605144149 – 

Krzysztof Bogaczewski 

 

- Promocja dla klientów Światłowodowych FTTH i FTTB 

 

- Osiedla - Promocja tylko w miejscach w których Interbeskidy Posiada wybudowaną infrastrukturę 

techniczną oraz warunki techniczne które potwierdzić musi Biuro Obsługi Klienta lub dział 

techniczny. 

 

- Domki - Promocja tylko w miejscach w których Interbeskidy Posiada wybudowaną infrastrukturę 

techniczną oraz warunki Techniczne które potwierdzić musi Biuro Obsługi Klienta lub dział 

techniczny. 

 

- W abonamentach „Dla domu”  do ceny doliczamy 15zł/msc za utrzymanie linii, chyba że klient 

skorzysta z  pakietu Internet+Tv+Telefon lub Internet+Telefon) opłata za utrzymanie nie jest 

naliczana. 

 

- Klient powinien posiadać własny router Gigabitowy by osiągnąć prędkości z oferty, jeżeli nie 

posiada może taki zakupić w cenie zgodnej z cennikiem lub wybrać Aktywację wraz z Routerem 

AC zgodnie z cennikiem 
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Szczegóły promocji: 

I. Dla nowych Klientów Indywidualnych - Łącze 100 Mbit w cenie 49zł/msc, Łącze 400 Mbit w 

cenie 59zł/msc Instalacja, Aktywacja i Utrzymanie linii zależne od miejsca instalacji - Dla SM 

ZACISZE, Dla BLOKU, Dla DOMU. 

II. Dla aktualnych Klientów - podniesienie prędkości do 400 Mb/s w cenie 59zł/msc lub takiej, na 

którą mają umowę na czas nieokreślony lub kończy się w najbliższych 12 miesiącach. Aktywacja i 

Utrzymanie linii zależne od miejsca instalacji - Dla SM ZACISZE, Dla BLOKU, Dla DOMU. 

Nowa umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy. 

Zarówno dla nowych jak i aktualnych Klientów przysługuje 1 miesiąc w promocyjnej cenie 0,00zł 

Darmowy miesiąc w „Promocji Zimowej” nie łączy się z „Promocją dla niecierpliwych” 

 a) Klienci aktualni, indywidualni z trwającą umową terminową 

(przykładowo: Klient płaci teraz 60zł Abonament + 15zł Utrzymanie linii = 75zł/mies. za 50 Mb/s. 

Może skorzystać z "Promocji zimowej" i płacić 74zł ale za 400 Mb/s) – nowa umowa na 36 mies. 

 b) Klienci aktualni, indywidualni z umowami na czas nieokreślony 

(przykładowo: Klient płaci teraz 60zł Abonament + 15zł Utrzymanie linii = 75zł/mies. za 50 Mb/s. 

Może skorzystać z „Promocji zimowej" i płacić 74zł ale za 400 Mb/s) – nowa umowa na 36mies. 

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto
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