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Promocja skierowana jest dla nowych Abonentów mieszkających w zasięgu technologii FTTB. Czy adres
jest w zasięgu promocji, można sprawdzić za pomocą strony www.lkhintermedia.pl -> sprawdź zasięg.
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
a) wybranie Pakietu Internet zgodnie Cennikiem i Regulaminem Promocji
b) zawarcie umowy elektronicznej o świadczenie Pakietów usług na okres 24 miesięcy
c) udokumentowanie posiadania w tej chwili Internetu kablowego u innego operatora stacjonarnego
Skorzystanie z Promocji nie wyklucza korzystania przez Abonenta z innych Promocji dostępnych w ofercie
Operatora, chyba że warunki czy regulaminy tych ofert promocyjnych stanowią inaczej.
Cennik promocji określa ceny usług dla usług świadczonych w ramach Promocji oraz wysokość ulgi
przyznanej Abonentowi.
Przez okres trwania Umowy Abonent zobowiązany będzie do utrzymania korzystania z Pakietów usług
oraz do terminowego uiszczania Abonamentu wynikającego z Cennika Promocji.
Dostawcy usług zastrzegają sobie prawo do zmiany lub odwołania promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez Abonenta, który zawarł Umowę w ramach promocji. Informacja o zmianie lub
odwołaniu promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora lub w inny sposób podana
do wiadomości publicznej.
W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta
przed upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi,
Abonent obowiązany jest do zapłaty kar umownych oraz z ulg zgodnie z obowiązującym w tym czasie
prawie telekomunikacyjnym, chyba że wypowiedzenie Umowy przez Abonenta następuje w związku ze
zmianą Umowy, Regulaminu lub Cennika z przyczyn zależnych od Operatora.
Nowy Abonent ponosi koszty jednorazowe:
a) opłatę instalacyjną w kwocie 99 zł (przyznana ulga 1901 zł)
Promocja dotyczy usług uruchomionych od 01.03.2021 i trwa do 30.04.2021 lub do wyczerpania puli
aktywowanych pakietów ustalonej przez operatora
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cennika

Opłata za 1-12
miesięcy
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1

Internet 50/50

54,90

0,00

44,90

778,80
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Internet 100/100

64,90

0,00

54,90

898,80
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Internet 300/300

69,90

0,00

59,90

958,80

4

Internet 600/600

74,90

0,00

64,90

1018,80
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Internet 1000/1000

79,90

0,00

69,90

1078,80

