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REGULAMIN SUPER PROMOCJI

Podłączenie za grosze
I. Zakres promocji:
1.Niniejsza promocja obejmuje aktywację przewodowego dostępu do Internetu w sieci INFOSTRADA RT w
specjalnej cenie, zależnej od wybranego przez Abonenta wariantu spośród dostępnych w niniejszej promocji.

2.Promocja zaczyna się dnia 1.01.2011 r. i trwa do odwołania.
3.Promocją objęci są mieszkańcy budynków w których Radio-Telecom świadczy usługę przewodowego dostępu
do Internetu.

II. Warunki promocji:
1. Cena aktywacji dla dotychczasowych abonentów innych dostawców dostępu do Internetu (posiadających
dotychczas odpowiednią umowę na dostarczanie dostępu do Internetu) w tym Neostrada, DSL, Chello, Aster,
Netia itp. dla prędkości dostępu do Internetu powyżej 128/64 kb/s
wynosi 1,00 zł netto,
2. Cena aktywacji dla istniejącej w lokalu instalacji dostępowej usługi Infostrada RT

wynosi

1,00 zł netto,

3. Cena aktywacji przy podpisywaniu umowy na czas nie krótszy niż 18 miesięcy

wynosi

1,00 zł netto,

4. Cena aktywacji przy podpisywaniu umowy na czas nie krótszy niż 12 miesięcy

wynosi 48,77 zł netto,

5. Cena aktywacji specjalnej dla studentów (do dnia 28 lutego) na czas trwania umowy
do 30 czerwca
6. Cena standardowa bez promocji

wynosi 48,77 zł netto,
wynosi 340,00 zł netto,

III. Warunki wykonania aktywacji:
1. Aktywacja odbywa się we wskazanym przez abonenta miejscu i uzgodnionym przy podpisywaniu umowy czasie.
2. Aktywacja składa się z doprowadzenia przewodu sieci komputerowej w pobliże komputera abonenta i
zakończenie go wtykiem RJ45 podłączanym do karty sieciowej w komputerze, uruchomieniu dostępu do Internetu
na komputerze abonenta spełniającym wymogi zawarte w regulaminie usługi Infostrada RT i ew. skonfigurowaniu
konta poczty elektronicznej przydzielanej klientowi w ramach abonamentu.
3. W zakres aktywacji nie wchodzą prace związane z mocowaniem, chowaniem i maskowaniem przewodu sieci
komputerowej w lokalu Abonenta.
4. Zastrzega się uzależnienie podpisania umowy promocyjnej od lokalnych warunków i możliwości technicznych
Operatora.

