Regulamin promocji „IDK 2019 ” www.idk.net.pl
1.

Organizatorem Promocji „ IDK 2019 - Gryfino” jest AGNES-IDK Paweł Jędrzejek z siedzibą w Gryfinie przy ul. Targowej 12, 74-100 Gryfino,
zarejestrowaną w EDG Burmistrza MiG Gryfino pod numer 002720, numer NIP 858-119-94-89, zwana dalej Operatorem lub Dostawcą.
Telefon +48 609 838 516, 914716600.
2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.
3. Uczestnikiem promocji może byd osoba pełnoletnia lub podmiot gospodarczy:
- który w okresie promocji złoży zamówienie na usługę dostępu do Internetu.
- nie posiada zaległości płatniczych wobec Operatora.
4. Promocja jest ograniczona terytorialnie i dotyczy powiatu Gryfioskiego
5. Promocja trwa od 1 Stycznia 2019 roku.
6. Operator zastrzega sobie możliwośd zakooczenia promocji w dowolnym terminie.
7. Umowa wynikająca z promocji, może zostad zawarta na czas określony 6, 12 lub 24 i bezterminowo. Na czas trwania umowy Abonentowi udzielany
jest rabat na usługę wymienioną w umowie na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet objętą promocją.
8. W czasie trwania umowy abonent nie może zmienid taryfy na niższą niż ta która została wybrana przy podpisywaniu umowa na warunkach
promocyjnych.
9. W przypadku jednostronnego zerwania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta , przed upływem terminu , na jaki umowa
została zawarta, Abonent zobowiązuje się do zwrotu kwoty upustów1 udzielonych przez Operatora na rzecz Abonenta w trakcie trwania okresu
umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartośd za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
10. Po upływie Umowy Promocyjnej. Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony, na zasadach zawartych w umowie z klientem (kwota abonamentu
i prędkośd łącza pozostają takie same jak w umowie).
11. Dopuszcza się zawieszenie usług w trakcie trwania Umowy Promocyjnej, jednak nie dłużej niż na trzy okresy rozliczeniowe (trzy miesiące). Czas
trwania Umowy zostaje przedłużony o okres zawieszenia usługi.
12. Regulamin Promocji stanowi integralną częśd Umowy Promocyjnej.

Dostęp do sieci INTERNET
Opłaty abonamentowe2 – promocja „IDK 2019” dla nowych klientów
Nazwa usługi
Opłata aktywacyjna

IDK BRONZE
IDK SILVER
IDK GOLD
4
IDK PLATINUM

Maksymalna prędkośd
(pobierania ,wysyłania)3
10000 kbit/s , 3000 kbit/s
15000 kbit/s , 3000 kbit/s
20000 kbit/s , 5000 kbit/s
30000 kbit/s , 5000 kbit/s

bezterminowa
500,00 zł
80,00zł
100,00zł
120,00zł
120,00zł

Okres trwania umowy
6 miesięcy
12 miesięcy
300,00zł
100,00zł
72,00zł
52,00zł
90,00zł
65,00zł
108,00zł
78,00zł
108,00zł
78,00zł

24 miesiące
100,00zł
40,00zł
50,00zł
60,00zł
60,00zł

Opłaty abonamentowe2 – promocja „IDK 2019” dla stałych klientów
Nazwa usługi
Opłata aktywacyjna

IDK BRONZE
IDK SILVER
IDK GOLD
4
IDK PLATINUM

Maksymalna prędkośd
(pobierania ,wysyłania)3
10000 kbit/s , 3000 kbit/s
15000 kbit/s , 3000 kbit/s
20000 kbit/s , 5000 kbit/s
30000 kbit/s , 5000 kbit/s

bezterminowa
0 zł
80,00zł
100,00zł
120,00zł
120,00zł

Okres trwania umowy
6 miesięcy
12 miesięcy
0 zł
0 zł
72,00zł
52,00zł
90,00zł
65,00zł
108,00zł
78,00zł
108,00zł
78,00zł

24 miesiące
0 zł
40,00zł
50,00zł
60,00zł
60,00zł

…………………………………………….
Data i czytelny podpis abonenta

1

Kwota upustów = (( podstawowa cena taryfy – promocyjna cena taryfy )* ilośd miesięcy )+( podstawowa cena aktywacji – promocyjna cena aktywacji )
Wszystkie ceny w cenniku są cenami brutto z 23% podatkiem VAT.
3
Prędkośd maksymalna możliwa do osiągnięcia, prędkością gwarantowaną jest 30% prędkości maksymalnej.
4
Abonament nie jest dostępny w każdej lokalizacji
2

Opłaty dodatkowe5
Sprzęt

RouterBoard SXT Lite 5 ac
RouterBoard SXT Lite 5
RouterBoard SXT Lite 2
RouterBoard LHG 5
RouterBoard DISC Lite 5
RouterBoard hAP lite
RouterBoard cAP 2n
Router bezprzewodowy
Karta sieciowa PCIe 10/100/1000Mbit
Karta sieciowa bezprzewodowa USB
Uchwyt montażowy mały
Uchwyt montażowy duży
Kabel UTP kat.5
Opaska kominowa
Rura ocynkowana 1m
Opaska ślimakowa 32-50mm
Usługi
7

Dodatkowy +1Mbit prędkości wysyłania
Publiczny adres IP
Zmiana stałego adresu IP na inny
Wystawienie faktury listem poleconym na terenie RP
Wystawienie faktury w formie elektronicznej
Zarobienie koocówki kabla typu RJ45
Zarobienie gniazda ściennego lub natynkowego
Konfiguracja routera w siedzibie firmy
Konfiguracja routera u klienta w domu
Dzierżawa routera bezprzewodowego
Pomoc techniczna w lokalu Abonenta
Demontaż urządzeo u klienta po zakooczeniu umowy i jej
wypowiedzeniu na zlecenie klienta
Nie uzasadnione wezwanie technika firmy do lokalu klienta
Montaż anteny SAT ( bez materiałów )
Montaż anteny TV naziemnej ( bez materiałów )
Ustawienie anteny SAT, naziemnej
Zmiana miejsca świadczenia usługi w obrębie infrastruktury
Operatora
Projektowanie sieci lokalnych

5
6
7

Opłata jednorazowa

Opłata miesięczna

260zł
240zł
200zł
230zł
200zł
99zł
200 zł
6
50 - 130zł
30zł
45zł
20zł
40zł
1zł 50 gr / m.b.
60zł
25zł
3zł

-

Opłata jednorazowa

Opłata miesięczna

30zł
20zł
35zł
50zł +2zł/km
50zł/h + 2zł/km

20zł
5zł
10zł
-

100zł

-

50zł
150zł
100zł
50zł

-

60zł

-

Ceny ustalana
indywidualnie

-

Wszystkie ceny w cenniku są cenami brutto z 23% podatkiem VAT.
Cena zależna od modelu
Maksymalna prędkośd dodatkowa nie może wynosid więcej niż aktualna prędkośd ściągania

