Szanowni Klienci,
Wraz z nastaniem długiego weekendu majowego, chcielibyśmy zaprezentować Naszą nową
stronę internetową, wzbogaconą o konfigurator, który przeprowadzi Państwu symulację
opłat.
Przedstawiamy też Państwu cennik Wiosna 2016.
Pakiet 20/5Mb  40zł
Pakiet 60/15Mb  50zł
Pakiet 120/30Mb  60zł
Pakiet 240/60Mb  70zł
Pakiet 480/120Mb  120zł
Oferta kierowana, jest do nowych i do obecnych Abonentów firmy Insport, nawet tych
posiadających umowy terminowe z Naszą firmą.
Jednorazowy koszt zmiany umowy na nową:
1zł  dla klientów posiadających umowy serii B i C
51zł  dla klientów posiadających umowy starsze niż B, czyli bez serii lub serii A.
Obecni klienci z umowami terminowymi, mogą zmienić umowę na nową pod warunkiem,
podpisania umowy/aneksu na stawkę nie mniejszą niż aktualna dla Abonenta umowa.
Zawarcie nowej umowy/aneksu przy zmianie na nowy cennik traktowane jest jako
przedłużenie umowy na kolejny okres terminowy.
Podane ceny przedstawiają cennik w wersji umowy terminowej na 24mc. Istnieje możliwość
zawarcia umowy na 12mc, miesięczna opłata miesięczna zostaje zwiększona o +15zł, w
przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony opłata miesięczna zostaje zwiększona o
+30zł.
Chcielibyśmy również zaproponować Państwu nowe pakiety telewizyjne:
Startowy+ HD  40zł
Optymalny+ HD  65zł
Bogaty+ HD  80zł
Pakiety zyskały większą przestrzeń dyskową dla dekoderów “czarnych” (Motorola, Arris),
wzbogacone zostały również o nowe kanały:
TV Republika HD, Polsat 2 HD, Polsat Play HD, Polsat Cafe HD, TV4HD, Nuta TV, Opoka
TV HD, DW, Top Kids HD, Wellbeing Network, ESKA HD, FOKUS HD, Nat Geo People HD,
Travel Channel HD, Food Networks HD.
Wprowadziliśmy dla Państwa nowy rewelacyjny i długo wyczekiwany pakiet telewizyjny:
Ekonomiczny w cenie 20zł, który posiada ponad 80 najczęściej oglądanych kanałów
telewizyjnych.

Uatrakcyjniliśmy jeszcze pakiety telefoniczne poprzez wprowadzenie połączeń
komórkowych w ramach wykupionego pakietu minut oraz obniżenie cen połączeń po
wykorzystaniu pakietu bezpłatnych minut..
Mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu nowa oferta i zachęci do podpisywania od
05 maja 2016r., nowych umów lub aneksów.
Z wyrazami szacunku,

