Regulamin promocji „Witamy w rodzinie JAMBOX mobile 2018.05”
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych
obowiązującym u Operatora i SGT.
Udział w Promocji
Promocja jest kierowana do osób fizycznych (Konsumentów) chcących podpisać z Operatorem i SGT Umowę Abonencką na
świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych JAMBOX mobile.
Czas trwania Promocji
Ofertę promocyjną można zakupić w okresie od 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Czas, do kiedy Promocja będzie
sprzedawana może zostać wydłużony. Operator i SGT zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym
czasie, odpowiednie informacje prezentowane będą na stronie www Operatora.
Zasady Promocji, korzyści i uprawnienia Abonenta
1.
2.
3.

Warunki promocyjne obowiązują przez okres 24 miesięcy następujących po miesiącu, w którym aktywowano Abonentowi
Mobilną Usługę Telekomunikacyjną wraz z aktywacją Karty SIM.
Po okresie promocyjnym wskazanym w punkcie 1 usługi nadal będą świadczone Abonentowi na warunkach promocyjnych
określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
Obniżka opłat za aktywację Mobilnej Usługi Telekomunikacyjnej wraz z aktywacją Karty SIM (wartości brutto zawierają
podatek VAT):
GŁOS+SMS+MMS+LTE / STANDARD

Taryfa / Pakiet
Opłata aktywacyjna (Cennik)

199,00 zł

Opłata aktywacyjna (Promocja)

34,90 zł

Obniżka przyznana w ramach Promocji

164,10 zł
Tabela 1.

4.

Obniżka opłaty abonamentowej za Mobilną Usługę Telekomunikacyjną przez okres od 1 do 24 miesiąca trwania warunków
promocyjnych (wartości brutto zawierają podatek VAT):
GŁOS+SMS+MMS+LTE / STANDARD

Taryfa / Pakiet
Opłata miesięczna (Cennik)

39,90 zł
Opłata miesięczna za 1 kartę SIM przy
Opłata miesięczna za 1 kartę SIM przy
aktywacji 2 kart SIM w ramach
aktywacji 3 lub więcej kart SIM w ramach
Promocji
Promocji

Opłata miesięczna (Promocja)

27,95 zł

25,30 zł

Obniżka miesięczna przyznana w
ramach Promocji

11,95 zł

14,60 zł
Tabela 2.

5.
6.

Opłata abonamentowa za miesiąc, w którym nastąpi aktywacja Mobilnej Usługi Telekomunikacyjnej wraz z aktywacją Karty
SIM ujęta została w Promocyjnej Opłacie aktywacyjnej.
Ulga udzielona Abonentowi w wyniku tej Promocji obejmuje obniżki opłat wymienione w punktach od 3 i 4 w okresie 24
miesięcy obowiązywania warunków promocyjnych i wynosi (wartości brutto zawierają podatek VAT):
GŁOS+SMS+MMS+LTE / STANDARD

Taryfa / Pakiet
Pakiet
Upust na opłacie aktywacyjnej
Upust na opłatach miesięcznych
Suma upustów

Dotyczy upustów za 1 kartę SIM
przy aktywacji 2 kart SIM w ramach
Promocji
164,10 zł
286,80 zł
450,90 zł
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Dotyczy upustów za 1 kartę SIM przy
aktywacji 3 lub więcej kart SIM w
ramach Promocji
164,10 zł
350,40 zł
514,50 zł
Tabela 3.
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7.

Promocyjne Pakiety danych, połączeń, SMS i MMS w ramach Taryfy „GŁOS+SMS+MMS+LTE”:

Pakiet
Liczba minut na rozmowy wychodzące do sieci mobilnych i sieci stacjonarnych do wykorzystania w
kraju i w ramach roamingu w krajach należących do Strefy EEA* (naliczanie sekundowe).
Liczba SMS do sieci mobilnych do wykorzystania w kraju i w ramach roamingu w krajach należących
do Strefy EEA*.
Liczba MMS do sieci mobilnych do wykorzystania w kraju i w ramach roamingu w krajach należących
do Strefy EEA* (1 MMS = 100kB).
Podstawowy pakiet transmisji danych
- w tym pakiet transmisji danych do wykorzystania w roamingu w krajach należących do Strefy EEA*.

STANDARD
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
10 GB
3,57 GB

* Połączenia, SMS, MMS – odbierane oraz wychodzące do Polski i krajów Strefy EEA

Tabela 4.
Zobowiązania Uczestnika Promocji
1. W zamian za obniżki określone w Tabeli 1, Abonent zobowiązany jest do pozostania Abonentem Mobilnych Usług
Telekomunikacyjnych przez pełen okres 24 miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja Mobilnej Usługi
Telekomunikacyjnej wraz z aktywacją Karty SIM.
2. W zamian za obniżki określone w Tabeli 2, Abonent zobowiązany jest do:
a) udzielenia Operatorowi i SGT zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres e-mail podany w Umowie
Abonenckiej,
b) udzielenia Operatorowi i SGT zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i promocyjnych na adres e-mail podany
w Umowie Abonenckiej,
c) terminowego regulowania płatności.
3. Rozwiązanie Umowy w okresie opisanym w punkcie 1 wiąże się z karą w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w
niniejszym Regulaminie - w Tabeli 3 (Upust na opłacie aktywacyjnej), pomniejszonej proporcjonalnie, z uwzględnieniem
okresu, który upłynął od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej.
4. Odwołanie którejkolwiek ze zgód określonych w punkcie 2 lub brak terminowego regulowania płatności przez Abonenta wiąże
się utratą prawa do obniżek określonych w Tabeli 2. Utrata prawa do zniżek obowiązywała będzie od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie którejkolwiek ze zgód określonych w punkcie 2 lub brak terminowego regulowania
płatności przez Abonenta.
5. Dodatkowo stosuje się zapisy Regulaminu Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora i
SGT.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty promocyjnej
na zasadach niniejszej Promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia
Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora i SGT.
Każdy Abonent podpisujący Umowę Abonencką na zasadach Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie oświadcza, że
zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje warunki w nim zawarte.
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załączniki do Regulaminu Promocji
Cennik dla promocji „Witamy w rodzinie JAMBOX mobile 2018.05” - Taryfa „GŁOS+SMS+MMS+LTE”
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