Regulamin promocji „INTERNET 2017 PRZEDŁUŻENIE”
1. Organizatorem promocji jest firma ADK SYSTEM Anna Dulak-Kurpisz z siedzibą w Czerńcu 57, 33-390 Łącko, zwana dalej
Operatorem.
2. Promocja obowiązuje od dnia 24.10.2016 roku do odwołania.
3. Promocja INTERNET 2017 PRZEDŁUŻENIE skierowana jest do Klientów którzy posiadają umowę z Operatorem na czas nieokreślony,
nie mają zaległości finansowych i w okresie promocji podpiszą nową Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas
określony 12 lub 24 miesiące.
4. W ramach promocji Operator udziela Użytkownikowi ulgi w opłacie abonamentowej zgodnie z poniższą tabelą.
5. W ramach promocji INTERNET 2017 PRZEDŁUZENIE Użytkownik otrzymuje bezpłatnie w godzinach od 22:00 do 10:00 dodatkowy
transfer download zgodnie z poniższą tabelą. Dla dodatkowego transferu download Operator gwarantuje jakość parametrów na
poziomie prędkości w godzinach 10:00-22:00.
6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z promocji jest istnienie warunków technicznych na świadczenie usługi w wybranej prędkości.

Taryfa INTERNET 2017 PRZEDŁUŻENIE -Opłaty abonamentowe i aktywacyjne, ulgi
Czas trwania
umowy

24 miesiące

10:00-22:00

3/1

7/1

15 / 3

22:00-10:00

5/1

10 / 1

20 / 3

Abonament miesięczny

40 zł

55 zł

75 zł

Ulga miesięczna

80 zł

115 zł

125 zł

1920 zł

2760 zł

3000 zł

Abonament miesięczny

48 zł

63 zł

83 zł

Ulga miesięczna

72 zł

107 zł

117 zł

Łączna wartość ulg

864 zł

1284 zł

1404 zł

Abonament miesięczny

120 zł

170 zł

200 zł

Prędkość Mb/s w godz.
[download/upload]

Łączna wartość ulg

12 miesięcy

nieokreślony

Cennik pozostałych opłat
Łącze symetryczne (download=upload)
Nieuzasadnione wezwanie Serwisu
Rozpoczęta godzina pracy technika nie związana z awarią i usterką sieci

+50% ceny abnamentu
30 zł
60 zł

Podane ceny są cenami brutto, zawierają 23% VAT.
Biuro Obsługi Klienta, ul. Kościelna 186, 33-390 Łącko, tel. 501 678 348 (pn.-pt. 8:00-16:00), e-mail biuro@adksystem.pl
Dział Techniczny, tel. 509 943 643 (pn.-pt. 8:00-18:00, pozostałe dni i godziny -SMS), e-mail admin@adksystem.pl

www.adksystem.pl

