REGULAMIN PROMOCJI „Z KOJOTEM”
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji „Z Kojotem” zwanej dalej „promocją”
jest firma ABAKS z siedzibą w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 82, zwana dalej „firmą Abaks”.

§2
CZAS TRWANIA
Promocja trwa do dnia 31 maja 2013r.

§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Przedmiotem promocji jest możliwość korzystania z usługi dostępu do internetu na warunkach zgodnych
z cennikiem:
Pobieranie 2 Mbit/s w dzień
Mini

Pobieranie 4 Mbit/s w nocy

Abonament

Aktywacja

Umowa na 36 miesięcy *

45 zł

99 zł

Umowa na 24 miesiące

49 zł

149 zł

Umowa na czas nieokreślony

61 zł

599 zł

Abonament

Aktywacja

Umowa na 36 miesięcy *

56 zł

1 zł

Umowa na 24 miesiące

61 zł

49 zł

Umowa na czas nieokreślony

73 zł

599 zł

Abonament

Aktywacja

Umowa na 36 miesięcy *

79 zł

1 zł

Umowa na 24 miesiące

86 zł

1 zł

Umowa na czas nieokreślony

106 zł

599 zł

Wysyłanie 384 kbit/s

Pobieranie 4 Mbit/s w dzień
Medium

Pobieranie 8 Mbit/s w nocy
Wysyłanie 512 kbit/s

Pobieranie 6 Mbit/s w dzień
Maxi

Pobieranie 12 Mbit/s w nocy
Wysyłanie 512 kbit/s

* - zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne oraz jej późniejszymi zmianami, oferty umowy na okres 36
miesiący są skierowane tylko i wyłącznie do stałych klientów.
** podane ceny są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT

2. Warunki korzystania z promocji (wszystkie warunki muszą być spełnione):
a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba/firma, która podpisze nową lub przedłuży dotychczasową umowę na
świadczenie przez firmę Abaks usługi dostępu do internetu.
b) Uczestnik promocji zgłosi chęć podłączenia do internetu przed końcem promocji.
c) Uczestnik promocji, podczas wizyty montera, okaże ulotkę promocyjną (dotyczącą promocji „Z Kojotem”).
d) Lokal, w którym montowana jest instalacja, znajduje się w zasięgu nadajnika w technologii Fresh
w Borkowie, Juszkowie lub Straszynie.
e) Promocyjny cennik dotyczy jedynie pierwszego (podstawowego) konta użytkownika.
f) Promocja „z Kojotem” nie łączy się z innymi promocjami.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy regulamin promocji dotyczy dostępnych pakietów usługi i ich cen oraz jest uzupełnieniem „Regulaminu
świadczenia usług przez firmę ABAKS” oraz cennika usługi FRESH.
3. Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta firmy ABAKS i na stronie
http://abaks.pl/uplfiles/documents/regulamin_kojot.pdf
4. Regulamin świadczenia usług przez firmę ABAKS jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta firmy ABAKS i na stronie
http://abaks.pl/uplfiles/documents/Regulamin.pdf
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Data i podpis przedstawiciela ABAKS
Data i podpis uczestnika promocji
...........................................................

......................................................

