Korzyści Promocji:
▪ Obniżone Opłaty Abonamentowe
I. Definicje
Promocja – warunki i zasady nabywania i świadczenia Usługi Telefonii komórkowej określone w niniejszym Regulaminie Promocji.
Uczestnik Promocji – Abonent Dostawcy Usług, który w okresie od 01.09.2021 zawarł Umowę o świadczenie Usługi Telefonii
Komórkowej lub Internetu Mobilnego na podstawie Promocyjnych Warunków Umowy określonych w Regulaminie Promocji o symbolu
początkowym JZ21.
Pozostałe pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie, Regulaminach Szczegółowych
i Cennikach.
II. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji
1.

Promocja oferowana jest od dnia 01.09.2021 r. do 31.10.2021 roku z możliwością jej przedłużenia.

2.

Uczestnikiem Promocji jest pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a.
b.

nie zalega z płatnościami względem Dostawcy Usług z jakiegokolwiek tytułu,
stanie się Nowym Abonentem zawierającym Umowę z Dostawcą Usług, zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminach
poszczególnych Promocji o symbolu początkowym „JZ21_K_MVNO_VOICE”, „JZ21_ES_K_MVNO_VOICE”, lub
„JZ21_K_MVNO_DATA”.

III. Zasady Promocji
1.

W ramach Promocji opłaty za ruch międzynarodowy i w roamingu międzynarodowym (połączenia głosowe i wideo, wiadomości
SMS i MMS oraz transmisja danych) wykonywane do i z Wielkiej Brytanii oraz na i z Gibraltaru, określone w Cenniku Usług
Mobilnych, zostają promocyjnie obniżone przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2021 do wartości
przedstawionych w tabelach nr 1 – 4. Pozostałe opłaty są zgodne z Cennikiem Usług Mobilnych, Warunkami Umowy
i Regulaminem Promocji.

Tabela nr 1: Promocyjne opłaty za połączenia wykonywane z Polski, wiadomości SMS i MMS wysyłane z Polski do Wielkiej
Brytanii i na Gibraltar (połączenie międzynarodowe)

Kierunek połączenia

Opłata brutto za połączenia
głosowe – opłata za minutę
połączenia, taryfikacja co
30 sekund

Opłata brutto za połączenia
wideo – opłata za minutę
połączenia, taryfikacja co
30 sekund

Opłata brutto za wiadomość
SMS – opłata za jedną
wiadomość

Opłata brutto za wiadomość
MMS – opłata za jedną
wiadomość

Wielka Brytania, Gibraltar

1,00 zł

2,00 zł

0,31 zł

3,00zł

Tabela nr 2: Promocyjne opłaty za połączenia głosowe, połączenia wideo realizowane w roamingu międzynarodowym w
Wielkiej Brytanii i na Gibraltarze
Kierunek połączenia

Do Polski

Do Strefy UE

Do Strefy 1

Do Strefy 2

Do Strefy 3

Połączenie
głosowe
przychodzące

Opłata brutto za połączenie
głosowe w Wielkiej Brytanii i
Gibraltarze – opłata za minutę
połączenia

0,19 zł

0,19 zł

7,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

0,00 zł

Opłata brutto za połączenie wideo
w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze –
opłata za minutę połączenia,
taryfikacja co 30 sekund

5,00 zł

5,00 zł

7,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

1,00 zł

Tabela nr 3: Promocyjne opłaty za wiadomości SMS i MMS wysłane w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i na
Gibraltarze
Kierunek połączenia

Opłata brutto w Wielkiej
Brytanii i na Gibraltarze

SMS

0,09 zł

MMS

0,19 zł

Tabela nr 4: Promocyjne opłaty za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i na Gibraltarze
Kierunek połączenia

Opłata brutto w Wielkiej
Brytanii i na Gibraltarze

Transmisja danych

29 zł / 1 GB

IV. Postanowienia końcowe
1.

Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej trwania, określonego w pkt.
II (wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w związku z uwarunkowaniami organizacyjnymi, technicznymi).
Szczegółowa informacja dostępna jest pod numerem Infolinii 601 601 601, w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta
Dostawcy Usług oraz na Stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana czasu obowiązywania Promocji nie ma jednak wpływu na
treść i warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami na warunkach Promocji.

2.

Regulamin Promocji nie wyłącza możliwości zawarcia Umowy z Dostawcą Usług na zasadach ogólnych (Standardowe Warunki
Umowy).

3.

Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje. Odpowiednie zobowiązania, o których mowa
w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi własnoręcznym podpisem lub w inny wyraźny sposób w razie dopuszczenia przez
Dostawcę usług zawarcia umowy w formie innej niż pisemna.

data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

