
 

Regulamin promocji ważny od 15.11.2019 do 29.02.2020 

 

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 20zł/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 

 

 

 

 

 

 



Szczegóły promocji: 

I. Dla nowych Klientów Indywidualnych - Łącze 150 Mbit w cenie 55zł/msc,Łącze 400 

Mbit w cenie 60zł/msc, Łacze 800 mbit w cenie 79zł/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 60zł/msc lub 

takiej, na którą mają umowę na czas nieokreślony lub kończy się w najbliższych 

12miesiącach. Aktywacja i Utrzymanie linii zależne od miejsca instalacji - Dla SM 

ZACISZE, Dla BLOKU, Dla DOMU.Nowa umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy. 

 

III. Utrzymanie linii w kwocie 20zł jest ceną promocyjną. Bez promocji dla klientów 
wykorzystujących Usługę do celów Komercyjnych to 30zł/mies (taryfy Biznes) 

 
 

IV. Instalacja w kwocie 99zł jest ceną promocyjną, cena bez promocji dla klientów 
wykorzystujących Usługę do celów Komercyjnych to 199zł 
 

V. Ceny Abonamentów bez promocji są przeznaczone dla klientów wykorzystujących 
Usługę do celów Komercyjnych 
 

 
 
 

 

 

 

 


