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1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług zwiększenia ilości transmisji danych w
taryfach MobiNET 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 Cenniku MobiNET.
3. Oferta promocyjna skierowana jest do wszystkich Abonentów, którzy zawarli Umowę na dostęp do Usługi
internetu mobilnego w ramach taryf z Cennika MobiNET, którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą
wymagalnych należności na rzecz Operatora.
4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej z Abonentem, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
Cennika MobiNET, 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 wskazanych w Tabeli nr 1 za
opłatę w niej określoną.
Tabela 1
Rodzaj Usługi

Ilość jednostek przyznanych w
ramach usługi

Opłata

Zwiększenie Ilości GB w MobiNET o 1 GB

1 GB

5,00 zł

Zwiększenie Ilości GB w MobiNET o 3 GB

3 GB

12,00 zł

Pakiet Internet Noc 100 GB

100 GB

2,99 zł

Pakiet Internet Noc 200 GB

200 GB

9,99 zł

7. Zwiększenie Ilości GB w MobiNET to usługa zwiększenia Ilość GB przyznanych w ramach Opłaty
abonamentowej o wartość określoną w Tabeli nr 1, na następujących zasadach:
a) Opłata za zwiększenie Ilości GB w MobiNET została wskazana w Tabeli nr 1.
b) Opłata za zwiększenie Ilości GB w MobiNET pobierana jest z góry i doliczana do rachunku wystawionego
przez Operatora.
c) Zlecenie aktywacji zwiększenia Ilości GB w MobiNET powoduje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin.
d) Uruchomienie usługi zwiększenia Ilości GB w MobiNET potwierdzone jest wiadomością SMS.
e) Usługa zwiększenia Ilości GB w MobiNET przyznawana jest na czas trwania Okresu rozliczeniowego w
którym usługa została uruchomiona.
f) Niewykorzystana w bieżącym Okresie rozliczeniowym ilość jednostek przyznanych w ramach usługi
przepada, tzn. nie można ich wykorzystać w kolejnym Okresie rozliczeniowym i nie są zwracane w
jakiejkolwiek formie.
8. Pakiet Internet Noc 100 GB i Pakiet Internet Noc 200 GB (zwane w dalej pakiety Noc) to usługa aktywna
w godzinach 00:00 – 08:00 udostępniająca Abonentowi dodatkowy pakiet na transmisję danych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu Ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej na następujących zasadach:
a) Opłata za pakiety Noc została wskazana w Tabeli nr 1.
b) Opłata za pakiety Noc pobierana jest z góry i doliczana do rachunku wystawionego przez Operatora.
c) Ilość jednostek przyznanych w ramach usługi została wskazana w Tabeli nr 1.
d) Pakiet Internet Noc 100 GB może być aktywowany do wszystkich taryf MobiNET z wyjątkiem taryf
MobiNET 5 GB, MobiNET 10 GB.
e) Pakiet Internet Noc 200 GB może być aktywowany tylko do taryfy MobiNET 100 GB.
f) W każdym Okresie rozliczeniowym można aktywować jeden pakiet Noc o którym mowa w Tabeli nr 1.
g) Pakiety Noc są aktywne do końca Okresu rozliczeniowego, w którym zostały aktywowane.
h) Warunkiem koniecznym do korzystania z pakietu Noc jest niewykorzystana Ilość GB dostępna w ramach
Opłaty abonamentowej w danym Okresie rozliczeniowym.
i) Zlecenie aktywacji pakietu Noc powoduje uruchomienie usługi w ciągu 24 godzin.
j) Niewykorzystana w bieżącym Okresie rozliczeniowym ilość jednostek przyznanych w ramach usługi
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przepada, tzn. nie można ich wykorzystać w kolejnym Okresie rozliczeniowym i nie są zwracane w
jakiejkolwiek formie.
k) Dane w pakiecie Noc naliczane są za każde rozpoczęte 5 kB oddzielnie za dane odebrane i wysyłane na
terenie kraju.
l) Usługę można aktywować na kilka kolejnych Okresów rozliczeniowych.
9. Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 01-04-2019 do odwołania.
10. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi Operatora.

