OFERTA PROMOCYJNA eTLINK - „Super Tanio - Super Szybko”
Regulamin Oferty Promocyjnej dla Usługi dostępu do Internetu eTLINK zwany dalej „Ofertą Promocyjną”
Pojęcia nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie Oferty Promocyjnej, a zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usługi
dostępu do Internetu eTLINK lub Ustawie z dnia 26 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź.
zm.), użyte zostały zgodnie z znaczeniem nadanymi im przez ww. dokumenty.
1. Warunki ogólne
1.1.

1.2.

Oferta Promocyjna na Usługę dostępu do Internetu eTLINK dalej „Usługa eTLINK” obowiązuje w okresie od
07 kwietnia do odwołania. Ofertą Promocyjną objęte mogą być podmioty nie będące Abonentami lub
istniejący Abonenci Operatora (zwani dalej „Podmiotami”), którzy w powyższym okresie spełnią jeden z
warunków, określonych w punkcie 1.2. poniżej
Ofertą Promocyjną objęte zostają Podmioty, które w okresie od 09 sierpnia 2010 roku do odwołania, spełnią
jeden z poniższych warunków:
1.2.1
Podmioty, które nie mają zawartej z Operatorem Umowy o świadczenie Usługi eTLINK (zwana
dalej „Umową”) - podpiszą z Operatorem Umowę na czas określony 12 miesięcy, na warunkach
określonych w Regulaminie Świadczenia Usług eTLINK przez eTOP Sp. z o.o., Umowie oraz
Ofercie Promocyjnej; albo
1.2.2.
Podmioty, które są Abonentami i mają zawartą Umowę na Usługę eTLINK na czas nieokreślony
– zawrą podpiszą z Operatorem Aneks do Umowy, na mocy którego nastąpi mi.in. zmiana okresu
obowiązywania Umowy na czas określony 12 miesięcy. Wówczas Usługa eTLINK będzie
świadczona na warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi dostępu do Internetu
eTLINK przez eTOP Sp. z o.o., Umowie oraz Ofercie Promocyjnej.

2. Zakres Oferty Promocyjnej
2.1.

2.2.

2.3

W ramach Oferty Specjalnej Operator udzieli upustu od jednorazowej opłaty z tytułu instalacji dla nowych
Klientów do 59 zł brutto. Wysokość ulgi wynosi 51 zł brutto. Opłata instalacyjna dla obecnych Klientów to
kwota 29 pln brutto. Wysokość ulgi wynosi 81 pln brutto
W ramach Oferty Promocyjnej Operator oferuje rabaty w opłatach abonamentowych za opcje usługi
wymienione w Tabeli 2, obowiązujące przez okres 12 miesięcy od Daty Aktywacji Usługi. Rabat oferowany
w niniejszej ofercie to różnica pomiędzy opłatą abonamentową za opcję usługi w bieżącej promocji a opłatą
abonamentową za opcję usługi zawartą w Cenniku Standardowym eTLINK.
Opis techniczny zakresów synchronizacji poszczególnych opcji zawarte są w Tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz zakresów synchronizacji usługi dla poszczególnych opcji

Opcja usługi

Przepustowość łącza do Klienta

Przepustowość łącza do Klienta

Minimum (kbit/s)

Maksimum (kbit/s)

Minimum (kbit/s)

Maksimum (kbit/s)

eTLINK 2048

1344

2496

192

320

eTLINK 6144

2528

7456

352

640

eTLINK 10240

7488

12448

672

1312

eTLINK 20480

12480

24544

672

1312
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Tabela 1. Wysokość Opłat abonamentowych oraz opłat instalacyjnych

Miesięczna opłata
abonamentowa

Opcja usługi

Jednorazowa opłata
instalacyjna

eTLINK 1024
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
do/od Abonenta do 1024/256 wyrażoną w kb/s.
Dynamiczny adres IP
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

44 PLN

eTLINK 2048
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
do/od Abonenta do 2496/320 wyrażoną w kb/s.
Dynamiczny adres IP
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

49 PLN

eTLINK 6144
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
do/od Abonenta do 7456/640 wyrażoną w kb/s.
Dynamiczny adres IP
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

59 PLN

75 PLN
[0 PLN]*

eTLINK 10240
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
do/od Abonenta do 12448/1312 wyrażoną w kb/s.
Dynamiczny adres IP
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

69 PLN

eTLINK 20480
stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
do/od Abonenta do 24544/1312 wyrażoną w kb/s.
Dynamiczny adres IP
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

79 PLN

* Opłata instalacyjna dla obecnych Klientów ETLINK przydłużających Umowę
3. Warunki szczegółowe
3.1.

3.2.

Po zakończeniu okresu 12 miesięcy obowiązywania Umowy, Umowa automatycznie przekształca się w
Umowę zawartą na czas nieokreślony, a Regulamin Oferty Promocyjnej dla Usługi eTLINK „Super Tanio Super Szybko” przestaje obowiązywać. Opłaty wnoszone przez Abonenta będą naliczane zgodnie z Cennikiem
Podstawowym eTLINK,obowiązującym wówczas u Operatora.
W przypadku rozwiązania Umowy o Usługę eTLINK, zawartej w ramach Oferty Promocyjnej, przed
zakończeniem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w punkcie 1.2. Operator będzie miał prawo do naliczenia
opłaty dodatkowej:
3.2.1
w wysokości określonej w pkt. 2.1., wynikającej z rabatu przyznanego w ramach Oferty
Promocyjnej w zakresie opłaty instalacyjnej oraz,
3.2.2
w wysokości równej różnicy między opłatami w standardowym Cenniku Podstawowym Usługi
eTLINK, a opłatami wynikającymi z Cennika Oferty Promocyjnej, określonym w pkt. 2 Tabeli 1
poniżej, pomnożonej przez liczbę pełnych rozpoczętych Okresów Rozliczeniowych, w których
Podmiot korzystał z Usługi eTLINK, na warunkach Oferty Promocyjnej. Wysokość przyznanych
Abonentowi rabatów w związku z Ofertą Promocyjną, określona jest w Tabeli 1 pkt. 2.2. powyżej.

4. Postanowienia końcowe
4.1.
4.2.
4.3.

Podmiot zostaje objęty Ofertą Promocyjną, po zaakceptowaniu jej warunków, warunków Umowy o Usługę
eTLINK oraz Regulaminu Świadczenia Usługi dostępu do Internetu eTLINK przez eTOP Sp. z o.o.
Z Oferty Promocyjnej skorzystać mogą Podmioty, które na dzień podpisania Umowy lub Aneksu do Umowy,
nie zalegają z opłatami na rzecz Operatora z jakiegokolwiek tytułu.
Operator może zmienić okres obowiązywania Oferty Promocyjnej, wskazany w pkt. 1.1., bez podania
przyczyny.
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4.4.
4.5.
4.6.

W sprawach nieuregulowanych w Ofercie Promocyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usługi dostępu do Internetu eTLINK przez eTOP Sp. zo.o.
Do pojęć niezdefiniowanych w Ofercie Promocyjnej Stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia
Usługi dostępu do Internetu eTLINK przez eTOP Sp. zo.o.
Podmiot oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Promocyjną i ją akceptuje.
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