OFERTA PROMOCYJNA eTLINK - „Szybko i bez zbowiązań”
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. Oferta Promocyjna na Usługę dostępu do Internetu eTLINK dalej „Usługa eTLINK” obowiązuje w okresie od 01
października 2009 roku 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
1.2. Ofertą Promocyjną objęte zostają Podmioty, które w okresie od 01 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”) - zawrą z Operatorem Umowę na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia
30 dni, na
warunkach określonych w Regulaminie Świadczenia Usługi eTLINK przez eTOP Sp. z o.o., Umowie oraz Ofercie
Promocyjnej.
2.
Zakres Oferty Promocyjnej
2.1. W ramach Oferty Specjalnej Operator oferuje niższe miesięczne opłaty abonamentowe, które obowiązują Podmiot
do czasu rozwiązania umowy. Niższe miesięczne opłaty abonamentowe zawarte są w Tabeli 1. Opis techniczny
zakresów synchronizacji poszczególnych opcji zawarte są w Tabeli 2.
2.2. Stały publiczny adres IP
2.3. Konta pocztowe e-mail - 5 szt.
2.4. Jednorazowa opłata instalacyjna wynosi 125 zł brutto.
Tabela 1. Wysokość Opłat abonamentowych oraz usługi dodatkowe w ramach Oferty Specjalnej (opłaty
brutto, zawierają podatek VAT)

Opcja usługi

Miesięczna
Jednorazowa
Stały
opłata
opłata
publiczny
abonamentowa instalacyjna adres IP

Konta
pocztowe
e-mail

eTLINK 1024

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

eTLINK 2048
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

eTLINK 6144
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

eTLINK 10240
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji

eTLINK 20480
Bez ograniczeń ilość przesyłanych informacji
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55 PLN

65 PLN
125 PLN
75 PLN

w cenie
usługi

5 kont
pocztowych
e-mail

89 PLN
99 PLN

eTOP Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warszawa
0 801 08 13 31 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)

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

3. Postanowienia końcowe
3.1.
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.
3.2.
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.
3.3.
Operator może zmienić okres obowiązywania Oferty Promocyjnej, wskazany w pkt. 1.1., bez podania przyczyny.
3.4.
W sprawach nieuregulowanych w Ofercie Promocyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usługi dostępu do Internetu eTLINK przez eTOP Sp. zo.o.
3.5.
Do pojęć niezdefiniowanych w Ofercie Promocyjnej Stosuje się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usługi
dostępu do Internetu eTLINK przez eTOP Sp. z o.o.
3.6.
Podmiot oświadcza, że zapoznał się z Ofertą Promocyjną i ją akceptuje.
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eTOP Sp. z o.o.
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0 801 08 13 31 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)

