Regulamin promocji „Router za złotówkę”
(obowiązuje od dnia 26.09.2013r do odwołania )

Ogólne Warunki Promocji :
1. Organizatorem promocji „Router za złotówkę” jest operator telekomunikacyjny mBit
z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 253 , 80-018 Gdańsk dalej Operatorem.
2. Celem niniejszej promocji jest przyznanie ulgi na zakup sprzętu w postaci routera
bezprzewodowego dla abonentów którzy podpisali z firmą mBit na co najmniej 24 miesiące
umowę na korzystanie z Internetu.

Szczegółowe Warunki Promocji :
1. Promocja „Router za złotówkę” skierowana jest do nowych i obecnych abonentów
Operatora.
2. Promocja jest ważna do odwołania.
3. Warunkiem zakupu przez abonenta routera bezprzewodowego w promocyjnej cenie
1 zł brutto (z ulgą w wysokości 119 zł brutto) jest podpisanie z Operatorem umowy o
świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres co najmniej 24 miesięcy w pakiecie :
mNet Standard, mNet Premium lub mNet Plus.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez abonenta lub przez Operatora z winy
abonenta, przed upływem okresu na który została zawarta umowa , abonent zobowiązuje się
do zwrotu przyznanych ulg oraz routera, lub zwrotu przyznanej ulgi za router (ceny routera) na
dzień podpisania umowy z abonentem.
5. Abonament korzystający z usług mBit, chcąc przystąpić do promocji „Router za
złotówkę” nie może obniżyć obecnego pakietu kwotowego.
6. Wysokość ulgi do zwrotu pomniejszana jest o proporcjonalną wartość za okres od
dnia zawarcia umowy do jej rozwiązania.
7. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
8.Promocja „Router za złotówkę” nie może być łączona z innymi
promocjami Operatora.
9. Po zakończeniu umowy po 24 miesiącach router przechodzi na własność klienta.
10. Jeżeli urządzenie (router) ulegnie zniszczeniu z przyczyn klienta, zostanie ono
naprawiony na koszt klienta.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Operator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2013 r.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem.

……………………………………….
(czytelny podpis, data)

Cennik promocji „Router za złotówkę’’ dla połączeń kablowych mLan na 24 miesiące
mLan Standard

mLan Premium

mLan Plus

Abonament

66 zł

74 zł

85 zł

Ściąganie

do 30 Mb/s

do 50 Mb/s

do 100 Mb/s

Wysyłanie

do 3 Mb/s

do 6 Mb/s

do 10 Mb/s

Instalacja

65 zł

45 zł

25 zł

Aktywacja

25 zł

25 zł

25 zł

Przy istniejącej już instalacji

Stały zewnętrzny adres IP

50 % sumy powyżej

od 10 zł/mc

Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Połączenie kablowe jest realizowane za pomocą technologii Fast Ethernet.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich
urządzeń przekazanych na własność Abonenta.

Cennik promocji „Router za złotówkę’’ dla połączeń radiowych mAir Gdańsk na 24 miesiące
mAir Standard

mAir Premium

mAir Prestiż

Abonament

66 zł

79 zł

90 zł

Ściąganie

do 12 Mb/s

do 20 Mb/s

do 25 Mb/s

Wysyłanie

do 2 Mb/s

do 4 Mb/s

do 5 Mb/s

Instalacja

100 zł

80 zł

70 zł

Aktywacja

50 zł

50 zł

50 zł

Przy istniejącej instalacji w lokalu lub kontynuacji umowy, instalacja tylko 1zł zaś koszt instalacji pozostaje
bez zmian.
Stały zewnętrzny adres IP

od 10 zł/mc

Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Połączenie radiowe jest realizowane za pomocą technologii 5GHz 2x2 MIMO.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich
urządzeń przekazanych na własność Abonenta.

Cennik promocji „Router za złotówkę’’ dla połączeń radiowych mAir poza Gdańskiem na 24 miesiące
mAir Standard

mAir Premium

mAir Plus

Abonament

68 zł

80 zł

95 zł

Ściąganie

do 5 Mb/s

do 10 Mb/s

do 20 Mb/s

Wysyłanie

do 1 Mb/s

do 2 Mb/s

do 4 Mb/s

Instalacja

150 zł

120 zł

80 zł

Aktywacja

50 zł

50 zł

50 zł

Przy istniejącej instalacji w lokalu lub kontynuacji umowy, instalacja tylko 1zł zaś koszt instalacji pozostaje
bez zmian.
Stały zewnętrzny adres IP

od 10 zł/mc

Oferta jest ograniczona terytorialnie i uzależniona od możliwości technicznych dostawcy.
Oferta skierowana jest osób indywidualnych, nie będących podmiotami gospodarczymi.
Połączenie radiowe jest realizowane za pomocą technologii 5GHz 2x2 MIMO.
W dniu podłączenia do Internetu Abonent jest zobowiązany do opłacenia kosztów instalacji oraz wszelkich
urządzeń przekazanych na własność Abonenta.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi cennikami.

……………………………………….
(czytelny podpis, data)

