Regulamin „Odlotowa Promocja FTTH 2021” w sieci INTERDUO

Ogólne Warunki Promocji
1. Organizatorem promocji „Odlotowa Promocja FTTH 2021” jest firma Interduo Bujek Kłopotek Sowa sp.j., z siedzibą przy ul. Krańcowej 17 w Lubartowie, zwana
dalej Dostawcą usług.
2. Celem niniejszej promocji jest przyznanie preferencyjnych warunków klientom podpisującym umowę na czas określony na usługę kablowego dostępu do
Internetu wg taryf „FTTH”.

Szczegółowe Warunki Promocji
3. Promocja „Odlotowa Promocja 2021” skierowana jest do osób fizycznych - nowych i obecnych Abonentów Dostawcy usług nie posiadających wobec Dostawcy
usług zaległych zobowiązań.
4. Abonent korzystający z promocji „Odlotowa Promocja FTTH 2021” otrzymuje ulgi – jednorazową aktywacyjną oraz miesięczne abonamentowe na usługi
kablowego dostępu do Internetu dla taryf „FTTH” wg cennika promocji.
5. Warunkiem skorzystania z promocji „Odlotowa Promocja FTTH 2021” jest podpisanie przez Abonenta umowy na czas określony na 12 lub 24 miesiące na
świadczenie przez Dostawcę usług dostępu do Internetu na dowolną taryfę „FTTH”.
6. Abonenci korzystający z dowolnej usługi kablowego dostępu do Internetu, przedłużający umowę, którzy w momencie podpisania nowej umowy posiadają
umowę zarówno na czas nieokreślony jak i określony, są zwolnieni z opłaty aktywacyjnej, pod warunkiem, że miejsce świadczenia usługi nie ulega zmianie.
7. Promocja trwa od dnia 22.04.2021r. do odwołania.
8. Przystąpienie do promocji jest dobrowolne.
9. Cesja umowy nie powoduje utraty ulg.
10. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych, które Dostawca usług prowadzi i będzie prowadził w przyszłości,
chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.
11. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na warunkach „Odlotowa Promocja FTTH 2021” przed upływem okresu na jaki została zawarta z przyczyn leżących
po stronie Abonenta, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu ulg określonych w umowie pomniejszonych o proporcjonalną wartość za okres od podpisania
umowy do jej rozwiązania.
12. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej oferty promocyjnej w dowolnym terminie lub zmiany regulaminu niniejszej oferty promocyjnej.
13. Informacje dotyczące zmian oraz wycofania niniejszej oferty będą publikowane na stronie internetowej www.interduo.pl.
15. Regulamin promocji „Odlotowa Promocja FTTH 2021” wchodzi w życie z dniem 22.04.2021r.

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych – usługi dostępu do Internet
Usługa kablowego dostępu do Internetu – taryfy FTTH

Nazwa taryfy

Maksymalna prędkość
pobierania danych

Minimalna
gwarantowana
prędkość pobierania
danych

Maksymalna prędkość
wysyłania danych

Minimalna
gwarantowana
prędkość wysyłania
danych

Czas trwania umowy

Cena abonamentu
brutto

40 Mbit/s

10 Mbit/s

20 Mbit/s

5 Mbit/s

nieokreślony

69 zł

FTTH 40/20
FTTH 80/40

80 Mbit/s

20 Mbit/s

40 Mbit/s

10 Mbit/s

nieokreślony

79 zł

FTTH 150/50

150 Mbit/s

37,5 Mbit/s

50 Mbit/s

12,5 Mbit/s

nieokreślony

89 zł

FTTH 500/250

500 Mbit/s

125 Mbit/s

250 Mbit/s

62,5 Mbit/s

nieokreślony

109 zł

Cennik promocyjny dla usług kablowego dostępu do Internetu – Promocja FTTH 2021

Nazwa taryfy

Maksymalna
prędkość
pobierania danych

Minimalna
gwarantowana
prędkość
pobierania danych

Maksymalna
prędkość
wysyłania danych

Minimalna
gwarantowana
prędkość
wysyłania danych

FTTH 40/20

40 Mbit/s

10 Mbit/s

20 Mbit/s

5 Mbit/s

FTTH 80/40

80 Mbit/s

FTTH 150/50

150 Mbit/s

FTTH 500/250

500 Mbit/s

20 Mbit/s

80 Mbit/s

37,5 Mbit/s

125 Mbit/s

Aktywacja

50 Mbit/s

250 Mbit/s

10 Mbit/s

12,5 Mbit/s

1,5 Mbit/s

Czas trwania
umowy

Opłata za
usługę Wi-FI

Cena abonamentu
brutto

Kwota
miesięcznej ulgi
abonamentowej

24 miesiące

5

51 zł

18 zł

12 miesięcy

5

59 zł

10 zł

24 miesiące

3

57 zł

22 zł

12 miesięcy

3

69 zł

10 zł

24 miesiące

1

65 zł

24 zł

12 miesięcy

1

79 zł

10zł

24 miesiące

1

79 zł

30 zł

12 miesięcy

1

99 zł

10 zł

Czas trwania umowy

Opłata aktywacyjna

Kwota jednorazowej ulgi aktywacyjnej

24 miesiące

1zł

298 zł

12 miesięcy

99 zł

200 zł

Czas nieokreślony

299 zł

0zł

Opłaty dodatkowe związane ze świadczeniem usług dostępu do Internetu:
Zmiana pakietu na wyższy lub niższy1

bezpłatnie

Przeniesienie instalacji internetowej do innej lokalizacji

99 zł

Publiczny adres IP abonament miesięczny

10 zł

Aktywacja obsługi ReverseDNS dla publicznego adresu IP

30 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu

30 zł

Opłata za utratę lub
1W

uszkodzenie2

sprzętu abonenckiego

350 zł3

przypadku, gdy Abonent korzysta z cennika promocyjnego, zmiana może zostać dokonana w obrębie oferty znajdującej się w tym cenniku.

2 Opłata

pobierana w przypadku uszkodzenia Sprzętu abonenckiego spowodowanego przez Abonenta lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, będących następstwem używania
Sprzętu niezgodnie z Umową i jej załącznikami
3 Chyba,

że umowa lub załączniki do niej określają inną wartość Sprzętu.

Rabat przysługuje przez cały czas trwania umowy zawartej w okresie promocyjnym.
Wszystkie ceny zawierają 23% podatek VAT. Cennik obowiązuje od 22.04.2021r.

