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                                      www.e-malbork.net 

Promocja TURBO  

Regulamin, Cennik usług 

 
 

 

§ 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 

 

Organizatorem promocji „ TURBO” zwanej dalej „promocją” 

jest firma SCHMETTERLING, z siedzibą w Nowa Wieś Malborska  przy ul. Działdowskiej 33,  

zwana dalej „firmą  SCHMETTERLING”. 

 

§ 2  CZAS TRWANIA  

od 1 listopada  2021 do odwołania 

 

§ 3 UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

1) Przedmiotem promocji jest upust w cenie abonamentu za dostęp do Internetu oraz preferencyjna cena routera 

2) Okres naliczania upustów:  Rabat jest naliczany za pierwsze pełne miesiące korzystania. 

3) Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. 

4) Warunki korzystania z promocji (wszystkie muszą być spełnione): 

a) Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna lub firma, która podpisze z firmą SCHMETTERLING umowę na świadczenie 

usługi dostępu do Internetu oraz zaakceptuje warunki regulaminu promocji „TURBO”. 

b) Opcja router nie łączy się z opcją miesiąc za 1zł 

c) Uczestnik promocji w dniu zawarcia umowy z firmą SCHMETTERLING dostarczy przedstawicielowi SCHMETTERLING podpisany 

regulamin promocji oraz wszystkie wymagane dokumenty. 

d) Uczestnik nie może w trakcie trwania umowy zmniejszyć wykupionego pakietu ani skrócić okresu trwania umowy. 

e) Abonent, który zawiera nową umową lub ją przedłuża.  

f) Opcja  36 miesięcy dostępna  tylko podczas przedłużenia aktualnej umowy. 

g) Promocja dotyczy następujących usług internetowych i urządzeń.   



 

§ 3 Parametry, ceny i opcje 

 

A) parametry usługi w zależności od abonamentu: 

TURBO 20 TURBO 25 TURBO 30 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

10Mbit/s,  

1024 kbit/s 

20Mbit/s, 

 1024 kbit/s 

12Mbit/s,  

1024 kbit/s 

25Mbit/s,  

1024 kbit/s 

15Mbit/s,  

1024 kbit/s 

30Mbit/s, 

1024 kbit/s 

 

B)  opłata abonamentowa: 

Okres umowy 

TURBO 20 TURBO 25 TURBO 30 

Abonament 

mieś. 

Upust 

mieś. 

Abonament 

mieś. 

Upust 

mieś. 

Abonament 

mieś. 

Upust 

mieś. 

12 55 zł 74 zł 66 zł 83 zł  88 zł 111 zł 

24 44 zł 85 zł 55 zł 94 zł 77 zł 122 zł 

36 33 zł 96 zł 44 zł 105 zł 66 zł 133 zł 

nieoznaczony 129 149 199 

 

C)  opłaty aktywacyjne 

Okres umowy 
TURBO 20 TURBO 25 TURBO 30 

Aktywacja Upust Aktywacja Upust Aktywacja Upust 

12 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 

24 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 

36 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 1 zł 998 zł 

nieoznaczony 999 zł 999 zł 999 zł 

 

D)  opłaty router - możliwość wyboru pomiędzy miesiące za 1 zł lub router w preferencyjnej cenie, opcje do wyboru,  
nie łączą się  

Okres umowy 
TURBO 20 TURBO 25 TURBO 30 

Oplata Upust Opłata Upust Opłata Upust 

12 149 zł 150 zł 149 zł 150 zł 149 zł 150 zł 

24 99 zł 200 zł 99 zł 200 zł 49 zł 250zł 

36 99 zł 200 zł 49 zł 250 zł 49 zł 200zł 

nieoznaczony 299 zł 299 zł 299 zł 

 

 

 

NOC:  2300 – 700 DZIEŃ: 700 – 2300 



E)  miesiące za 1 zł - opłaty router - możliwość wyboru pomiędzy miesiące za 1 zł lub router w preferencyjnej cenie, opcje do 
wyboru, nie łączą się 

Okres umowy 
TURBO 20 TURBO 25 TURBO 30 

Ilość miesięcy za 1zł Ilość miesięcy za 1zł Ilość miesięcy za 1zł 

12 1 1 1 

24 1 3 3 

36 1 3 3 

nieoznaczony brak brak brak 

 

F)  usługi dodatkowe, instalacyjne i serwisowe 

Nazwa Cena 

dojazd do abonenta 30 zł 

demontaż sprzętu 100 zł 

usługa serwisowa 100 zł za rozpoczętą godzinę pracy + dojazd 

nieuzasadnione wezwanie serwisu 100 zł za rozpoczętą godzinę pracy + dojazd 

aktywacja usługi po jej zawieszeniu 50 zł 

zmiana miejsca usługi w obrębie sieci SCHMETTERLING 200 zł 

udostępnienie routera na czas trwania umowy 299 zł 

przeniesienie praw wynikających z umowy 100 zł 

 

§ 3 Kary związane z niedotrzymaniem warunków promocji 

W przypadku zerwania lub skrócenia umowy oraz w przypadku zmniejszenia pakietu abonamentu uczestnik promocji 

zobowiązuje się opłacić wszystkie wykorzystane z racji promocji oraz umowy upusty. 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

2) Regulamin promocji dostępny jest w Biurze obsługi Klienta firmy SCHMETTERLING 

oraz  na stronie firmy https://e-malbork.net w dziale dokumenty 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

 

Data i podpis przedstawiciela SCHMETTERLING                                     Data i podpis uczestnika promocji 

 

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

 

 


