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Regulamin 

 

promocji „MAX Internet” 

 
 1. Organizatorem promocji „MAX Internet”, zwanej dalej „Promocją”, jest Systemy Teleinformatyczne „Quarto” s.c., zwana 

dalej Operatorem. 

 2. Promocja trwa od 1 października 2009 r. do czasu jej odwołania. 

 3. Promocja jest skierowana do wszystkich pełnoletnich osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, które dotychczas nie 

są podłączone do infrastruktury Quarto w danym lokalu w dniu 1 października 2009 r., które nie zalegają z opłatami na rzecz 

Operatora, oraz które wyrażają chęć skorzystania z Promocji w lokalu z obecnie świadczoną przez Quarto usługą dostępu do 

Internetu. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie w czasie trwania Promocji zamówienia na usługę dostępu do 

Internetu lub zamówienia na skorzystanie z Promocji w lokalu z obecnie świadczoną usługą dostępu do Internetu i 

pozostanie Abonentem Quarto na wybrany Zestaw Promocyjny określony w punkcie 5. przez okres wymieniony w Tabeli nr 

1 punkt 5. 

 4. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Operatora na terenie miasta Sosnowca, na tych obszarach, na których 

istnieją warunki techniczne określane przez Operatora dla każdego obszaru indywidualnie. Operator zastrzega sobie prawo 

odmowy skorzystania z Promocji w przypadku braku warunków technicznych. 

 5. Zestaw promocyjny składa się z usługi dostępu do Internetu w postaci Pakietu i usługi dostępu do regionalnego węzła 

wymiany ruchu ZIX, których cena promocyjna dotyczy tylko w przypadku podpisania przez abonenta umowy na obydwie 

usługi oraz ewentualnych dodatkowych usług, z których Abonent chce korzystać. Ceny promocyjne pakietów, instalacji  

i aktywacji oraz usług dodatkowych przedstawia Tabela nr 1: 

 

Tabela nr 1 - Podane ceny są cenami brutto 

Wariant umowy 

24 miesiące 12 miesięcy Pakiet 

Cena Zestaw promocyjny Cena Zestaw Promocyjny 

MAX 1x2 34,00 zł 38,00 zł 

ZIX 2 1,00 zł 
35,00 zł 

1,00 zł 
39,00 zł 

MAX 2x3 38,00 zł 41,00 zł 

ZIX 6 1,00 zł 
39,00 zł 

1,00 zł 
42,00 zł 

MAX 8x4 44,00 zł 49,00 zł 

ZIX 32 1,00 zł 
45,00 zł 

1,00 zł 
50,00 zł 

Instalacja 0,50 zł 28,00 zł 

Aktywacja 0,50 zł 
1,00 zł 

1,00 zł 
29,00 zł 

Usługi dodatkowe 

Dzierżawa urządzenia 5,00 zł 10,00 zł 

Podział łącza w obrębie lokalu 10,00 zł 10,00 zł 

Publiczny adres IP 5,00 zł 10,00 zł 

Dwie usługi dodatkowe - 15,00 zł 

Trzy usługi dodatkowe - 20,00 zł 

 

 6. Abonentowi, który podpisze umowę na okres dwunastu lub dwudziestu czterech miesięcy zostaje dodatkowo przydzielony 

rabat na instalację i aktywację usług do wysokości określonej w Tabeli nr 1. 

 7. Po upływie okresu lojalnościowego, umowa uważana będzie za przedłużoną na kolejny taki sam czas określony, zgodnie  

z warunkami przewidzianymi dla danej Usługi, o ile Abonent nie złoży na piśmie innego oświadczenia w terminie 30 dni, 

przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony. 

 8. Ulgi przyznane Abonentowi z tytułu skorzystania z Promocji i zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach określonych  

w Promocji określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowi jego integralną część. 
 9. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach określonych w Promocji przez 

Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu zobowiązania, o których 

mowa w ust. 5 powyżej, Abonent zobowiązany będzie, w terminie 30-u dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, bez 

uprzedniego wezwania, do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość ulgi przyznanej mu w związku z Promocją, 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. 

Powyższe ma zastosowanie w przypadku rozwiązania umowy w zakresie którejkolwiek z usług świadczonych na warunkach 

określonych w Promocji. 

 10. W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej Abonent jest zobowiązany zwrócić Operatorowi użyczany Sprzęt  
w ciągu 30 dni od rozwiązania Umowy Abonenckiej w stanie nie naruszonym, zgodnym z faktycznym w dniu przekazania 

do użytkowania Abonentowi. W przypadku braku zwrotu Sprzętu do Operatora ww. terminie, Abonent zostanie obciążony 

kosztami urządzenia w wysokości 250 zł brutto, co nie zwalnia Abonenta z obowiązku zwrotu Sprzętu do Operatora. 

 11.  Pisemne reklamacje ze strony Abonentów winny być składane w formie pisemnej na adres: 

 ST Quarto s.c., ul. Rodakowskiego 3, 41-219 Sosnowiec. Reklamacja winna zawierać wszystkie elementy określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz 

warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. 

 12. Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny, zmiany profitów oraz zakresu 

Uczestników, w drodze podpisania stosownego aneksu do niniejszego Regulaminu przez Operatora. 
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 13. Regulamin Promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych  

ST Quarto s.c.  

 14. Każdy Abonent przez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i potwierdza ich akceptację 
własnoręcznym podpisem złożonym na egzemplarzu Umowy Abonenckiej. 

 15. Niniejszy Regulamin nie wyklucza możliwości podpisania Umowy Abonenckiej z Operatorem na zasadach ogólnych. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „MAX Internet” z dnia 01.10.2009 

 

                                           Tabela nr 2 – Cennik standardowy 

Pakiet Umowa na czas nieokreślony 

MAX 1x2 55,00 zł 

MAX 2x3 60,00 zł 

MAX 8x4 75,00 zł 

ZIX 2 10,00 zł 

ZIX 6 15,00 zł 

ZIX 32 25,00 zł 

Instalacja 200,00 zł 

Aktywacja 30,00 zł 

Usługi dodatkowe 

Dzierżawa urządzenia 20,00 zł 
Podział łącza 20,00 zł 

Publiczny adres IP 20,00 zł 
 

    Tabela nr 3 – wartości przyznanych ulg w Abonamencie i ulg na instalację z tytułu promocji 

L. p. Usługi objęte Promocją Ulga 12 m-cy Ulga 24 m-ce 

1.  MAX 1x2 + ZIX 2 312 zł 720 zł 

2.  MAX 2x3 + ZIX 6 396 zł 864 zł 

3.  MAX 8x4 + ZIX 32 600 zł 1320 zł 

4.  MAX 1x2 + ZIX 2 + dzierżawa urządzenia 432 zł 1080 zł 

5.  MAX 2x3 + ZIX 6 + dzierżawa urządzenia 516 zł 1224 zł 

6.  MAX 8x4 + ZIX 32 + dzierżawa urządzenia 720 zł 1680 zł 

7.  MAX 1x2 + ZIX 2 + podział łącza 432 zł 960 zł 

8.  MAX 2x3 + ZIX 6 + podział łącza 516 zł 1104 zł 

9.  MAX 8x4 + ZIX 32 + podział łącza 720 zł 1560 zł 

10.  MAX 1x2 + ZIX 2 + Publiczny adres IP 432 zł 1080 zł 

11.  MAX 2x3 + ZIX 6 + Publiczny adres IP 516 zł 1224 zł 

12.  MAX 8x4 + ZIX 32 + Publiczny adres IP 720 zł 1680 zł 

13.  MAX 1x2 + ZIX 2 + dzierżawa urządzenia + podział łącza 612 zł 1320 zł 

14.  MAX 2x3 + ZIX 6 + dzierżawa urządzenia + podział łącza 696 zł 1464 zł 

15.  MAX 8x4 + ZIX 32 + dzierżawa urządzenia + podział łącza 900 zł 1920 zł 

16.  MAX 1x2 + ZIX 2 + dzierżawa urządzenia + Publiczny adres IP 612 zł 1440 zł 

17.  MAX 2x3 + ZIX 6 + dzierżawa urządzenia + Publiczny adres IP 696 zł 1584 zł 

18.  MAX 8x4 + ZIX 32 + dzierżawa urządzenia + Publiczny adres IP 900 zł 2040 zł 

19.  MAX 1x2 + ZIX 2 + podział łącza + Publiczny adres IP 612 zł 1320 zł 

20.  MAX 2x3 + ZIX 6 + podział łącza + Publiczny adres IP 696 zł 1464 zł 

21.  MAX 8x4 + ZIX 32 + podział łącza + Publiczny adres IP 900 zł 1920 zł 

22.  MAX 1x2 + ZIX 2 + dzierżawa urządzenia + podział łącza + Publiczny adres IP 792 zł 1680 zł 

23.  MAX 2x3 + ZIX 6 + dzierżawa urządzenia + podział łącza + Publiczny adres IP 876 zł 1824 zł 

24.  MAX 8x4 + ZIX 32 + dzierżawa urządzenia + podział łącza + Publiczny adres IP 1080 zł 2280 zł 

25.  Instalacja + aktywacja 201 zł 229 zł 

 

 

 


