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1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług obniżających koszty połączeń dostępnych
na warunkach promocyjnych w Telewizji Kablowej Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim,
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych
Telewizji Kablowej Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. oraz odpowiednim Cenniku.
3. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich Abonentów Usług telefonii mobilnej w taryfach
KRAJOWYCH, którzy korzystają z oferty promocyjnej taryf KRAJOWYCH oraz taryf EUROPEJSKICH,
którzy korzystają z oferty promocyjnej taryf EUROPEJSKICH, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą
wymagalnych należności na rzecz Operatora oraz którzy w czasie trwania promocji aktywują usługę
obniżającą koszty połączeń o której mowa w niniejszym Regulaminie.
4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
odpowiedniego Cennika, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Do wzięcia udziału w promocji nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań, oprócz
wymienionych w ust. 3.
6. W ramach niniejszej oferty promocyjnej Abonent może korzystać z usług obniżających koszty wskazanych
w Tabeli 1 za opłatą w niej określoną.
Tabela 1 Dodatkowe usługi
Ilość jednostek przyznanych w
ramach promocji

Opłata brutto

Pakiet 50 SMS

50 SMS

3,50 zł

Pakiet 100 SMS

100 SMS

6,00 zł

SMS bez limitu

9,90 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 1 GB

1 GB

6,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 2 GB

2 GB

12,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 3 GB

3 GB

15,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 5 GB

5 GB

20,00 zł

Zwiększenie limitu dowolnego pakietu Internet o 10 GB

10 GB

34,00 zł

Rodzaj usługi

Pakiet SMS bez limitu

7. Pakiet „50 SMS” to usługa dostarczająca Abonentowi zalogowanemu w krajowej sieci pakiet 50 SMS-ów
do wykorzystania, w okresie kolejnych 30-tu dni kalendarzowych od daty aktywacji pakietu, do wszystkich
krajowych sieci telefonii komórkowej, z wyłączeniem usług o podwyższonej opłacie, na następujących
zasadach:
a) Opłata za pakiet pobierana jest z góry i doliczana do rachunku za Okres rozliczeniowy, w którym pakiet
został aktywowany.
b) Zlecenie aktywacji pakietu powoduje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin.
c) W przypadku niewykorzystania wszystkich SMS-ów, objętych pakietem w okresie kolejnych 30-tu dni
kalendarzowych od daty aktywacji pakietu pozostałe SMS-y przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek
formie.
d) Po wykorzystaniu SMS-ów objętych pakietem przed upływem 30-to dniowego okresu ważności pakiet
wygasa.
e) Po wykorzystaniu pakietu SMS-y rozliczane są zgodnie z Cennikiem.
f) Usługę można aktywować na kilka kolejnych okresów 30-to dniowych. Po wykorzystaniu SMS-ów
wynikających z pakietu przed 30-to dniowym okresem ważności pakiet wygasa, a aktywacja następnego
pakietu „50 SMS” (w przypadku zadeklarowania aktywacji pakietów „50 SMS” na kilka kolejnych okresów
30-to dniowych) będzie aktywowana po 30-tym dniu kalendarzowym od aktywacji poprzedniego pakietu. W
okresie pomiędzy wygaśnięciem pakietu, a aktywowaniem kolejnego pakietu SMS-y rozliczane są zgodnie z
Cennikiem.
g) W jednym czasie mogą być aktywne dwa pakiety „50 SMS”. Aktywacja drugiego pakietu SMS-go
powoduje sumowanie liczby SMS-ów pozostałych z pakietu wcześniej aktywowanego oraz pakietu nowo
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aktywowanego i jest do wykorzystania w okresie kolejnych 30-tu dni kalendarzowych od daty aktywacji
nowego pakietu.
h) Aktywacja pakietu „50 SMS” nie ogranicza w żaden sposób możliwości aktywacji innych pakietów
będących w ofercie.
8. Pakiet „100 SMS” działa analogicznie jak Pakiet „50 SMS”.
9. Aktywacja pakietu „100 SMS” przy aktywnym pakiecie „50 SMS” lub aktywacji pakietu „50 SMS” przy
aktywnym pakiecie „100 SMS” powoduje sumowanie liczby SMS-ów pozostałych z pakietu wcześniej
aktywowanego oraz pakietu nowo aktywowanego i jest do wykorzystania w okresie kolejnych 30-tu dni
kalendarzowych od daty aktywacji nowego pakietu.
10. Pakiet „SMS bez limitu” to usługa dostarczająca Abonentowi zalogowanemu w krajowej sieci pakiet
nielimitowanych SMS-ów do wykorzystania, w okresie kolejnych 30-tu dni kalendarzowych od daty aktywacji
pakietu, do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowej, z wyłączeniem usług o podwyższonej opłacie,
na następujących zasadach:
a) Opłata za pakiet pobierana jest z góry i doliczana do rachunku za Okres rozliczeniowy, w którym pakiet
został aktywowany.
b) Zlecenie aktywacji pakietu powoduje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin.
c) Usługę można aktywować na kilka kolejnych okresów 30-to dniowych.
d) Aktywacja pakietu „SMS bez limitu” nie ogranicza w żaden sposób możliwości aktywacji innych pakietów
będących w ofercie.
11. Zwiększenie limitu w Pakiecie Internet to Usługa zwiększenia ilość jednostek / MB / GB przyznanych w
ramach wybranej przez Abonenta Taryfy o wartość określoną w Tabeli 1, do wykorzystania w okresie
rozliczeniowym, w którym została aktywowana na następujących zasadach:
a) Opłata za zwiększenie limitu w pakietach została wskazana w Tabeli 1.
b) Opłata za zwiększenie limitu pobierana jest z góry i doliczana do rachunku za Okres rozliczeniowy, w
którym zwiększenie limitu zostało aktywowane.
c) Zlecenie aktywacji zwiększenia limitu w Pakiecie powoduje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin.
d) Uruchomienie usługi zwiększenia limitu w Pakiecie i jej zakończenie potwierdzone jest wiadomością SMS.
e) warunkiem zwiększenia limitu w Pakiecie jest posiadanie aktywnych połączeń wychodzących. W
przypadku gdy termin uruchomienia zwiększenia limitu w Pakiecie przypadnie na okres, gdy połączenia
wychodzące są nieaktywne usługa nie zostanie uruchomiona. Po ponownej aktywacji numeru należy zgłosić
osobiście lub dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta pod numerem 85 682 50 71 lub 729 761 729 ponowną
aktywację usługi Pakiet Internet.
f) Operator zleca wyłączenie transmisji danych i ponowne włączenie po uruchomieniu zwiększonego limitu w
Pakiecie w celu zakończenia trwających połączeń transmisji danych i rozpoczęcia prawidłowego korzystania
ze zwiększonego limitu w Pakiecie. Transmisja danych w zwiększonym Pakiecie rozliczana jest dopiero po
zakończeniu wszystkich aktywnych połączeń transmisji danych,
g) w przypadku niewykorzystania wszystkich jednostek przyznanych w ramach zwiększenia limitu w Pakiecie
w okresie rozliczeniowym, w którym został on aktywowany, pozostałe jednostki przepadają i nie są zwracane
w jakiejkolwiek formie.
h) Pakiet Internet oraz zwiększenie limitu w Pakiecie Internet nie obejmuje transmisji danych w ramach usługi
MMS.
i) dane w Pakiecie, w tym w zwiększonym limicie, naliczane są za każde rozpoczęte 5 kB oddzielnie za dane
odebrane i wysłane na terenie kraju.
j) po przekroczeniu jednostek przyznanych w ramach Pakietu, w tym ze zwiększonym limitem, prędkość
transmisji danych może ulec zmianie do czasu zakończenia danych okresu rozliczeniowego.
12. Operator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy promocji otrzymywanych w powiadomieniach SMS dla
poszczególnych rodzajów usług zdefiniowanych w Tabeli 1 przy jednoczesnym zachowaniu jednostek
przyznanych w ramach promocji.
13. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 01-04-2019 do odwołania.
14. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z „Ofertą promocyjną taryf KRAJOWYCH” oraz „Ofertą
promocyjną taryf EUROPEJSKICH”.

