Internet Kablowy
"FTTH WIOSNA 2021"
20.03.2021
31.05.2021r

Abonament na czas nieokreślony
Abonament na 12 miesięcy
Abonament na 24 miesiące

Fiber
60 Mb/s
70,00 zł
65,00 zł
59,00 zł

Cennik na usługę Internet Kablowy Dla Klient Indywidualnego w Ofercie Promocyjnej "FTTH WIOSNA 2021"
Fiber II
Fiber Fast+
Fiber Home+
80 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
110,00 zł
75,00 zł
90,00 zł
69,00 zł
75,00 zł
85,00 zł
62,00 zł
69,00 zł
79,00 zł

Fiber Home Net+
500 Mb/s
120,00 zł
95,00 zł
90,00 zł

Internet 750
750 Mb/s
160,00 zł
135,00 zł
125,00 zł

Fiber Home Net+
500 Mb/s
50 Mb/s

Internet 750
750 Mb/s
50 Mb/s

Opłaty aktywacyjne i instalacyjne jak na http://www.ists.pl
Cennik promocji "FTTH WIOSNA 2021" obowiązuje od 20.03.2021
Regulamin Promocji "FTTH WIOSNA 2021"dostępny jest w siedzibie Operatora

Parametry Techniczne usług internetowych ISTS

Prędkość pobierania danych z sieci Internet
prędkość wysyłania danych do sieci Internet
liczba wewnętrznych adresów IP*
limit pobierania danych
liczba kont e-mail
pojemność pojedynczego konta
liczba aliasów dla pojedynczego konta e-mail
maksymalny rozmiar przesyłanej wiadomości e-mail

Fiber
60 Mb/s
10 Mb/s

Fiber II
Fiber Fast+
Fiber Home+
80 Mb/s
100 Mb/s
300 Mb/s
20 Mb/s
40 Mb/s
50 Mb/s
Do połączeń VPN wymagany może być zewnętrzny adres IP, objęty dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem
1
BRAK LIMITU
5
20 MB
6
20 MB

*- zgodnie z obowiązującym cennikiem usług firmy ISTS Sp. z o.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTS Sp. z o.o. ul. Bociana 4a/68a, 31-231 Kraków. Kapitał zakładowy 500.000,00 zł, NIP: 677-21-52-115 , KRS :0000042951 Sąd rejonowy dla m. Krakowa Śródmieście w Krakowie XI wydział gospodarczy

Regulamin Promocji "FTTH WIOSNA 2021"
1)

Organizatorem promocji jest ISTS Sp. z o.o. ul. Bociana 4a/68A; 31-321 Kraków

2)

Każdy Uczestnik promocji, który w terminie określonym
lonym w pkt. 9 niniejszego Regulaminu podpisze lub przedłu
przedłuży Umowę Abonamentową na
dostęp
p do Internetu, Telewizji, Telefonu lub Internetu Mobilnego, oraz pakiety z poszczególnych usług na czas okre
określony otrzyma rabat
polegający na tym, że:
a) Przy podpisaniu umowy promocyjnej na czas określony
ślony 24 miesi
miesiące, 12 miesięcy, w promocji Abonent
uzyskuje promocyjny abonament w wysokości
ci zgodnie z tabelą nr 1 umowy promocyjnej

3)

Abonament za pozostałe do końca umowy miesiące
ce klient wpłaca w wysoko
wysokości podanej w umowie.

4)

Opłaty za korzystanie z usług internetowych podane są
ą w PLN.

5)

Opłaty za korzystanie z usług internetowych podane są
ą z 23% podatkiem VAT.

6)

Abonent podczas trwania umowy promocyjnej nie może
że zmienić opłaty abonamentowej internetowej na inną niż zawarta przy podpisywaniu
umowy.(wyjątek
tek wykupienie dodatkowej opcji ,router, switch, nr. zew. itp. ),zmiana abonamentu nie mo
może powodować zmiany warunków

7)

Abonent nie może zawiesić usługi promocyjnej.

8)

Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia
enia okresu promocji lub jej zako
zakończenia przed terminem określonym w pkt. 10, jeżeli z przyczyn
technicznych nie będzie miał możliwości podłączenia
czenia nowych Abonentów.

9)

Promocja trwa od 20.03.2021 do 31.05.2021r

10)

Regulamin Promocji stanowi integralną część każdej
dej Umowy Abonamentowej podpisanej w ramach Promocji. W cz
części przez niego regulowanej
Regulamin Promocji zastępuje
puje odpowiednie zapisy standardowej Umowy Abonamentowej na dostarczanie Internetu.

11)

Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu
du w siedzibie Operatora oraz we wła
właściwych Biurach Obsługi Klienta.

12)

Każdy
dy Abonent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisuj
podpisując Umowę Abonamentową zawartą w ramach Promocji.

13)

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami ISTS Sp. z o.o. w ramach jednej usługi.

14)

ISTS sp. z o.o. nie gwarantuje parametrów łącza ujętych
tych w umowie w przypadku kiedy przewód ISTS nie jest wpi
wpięty bezpośrednio do
komputera Abonenta tylko wpięty do urządzenia pośredniego
redniego Abonenta jak router, switch, AP, itp.

15)

Pozostałe zasady finansowo-prawne obowiązują według standardowego regulaminu oraz cenników
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2021

