Regulamin Promocji „#zostańwdomu”
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług
Telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora i SGT.

§1 Postanowienia Ogólne
1. Promocja #zostańwdomu, jest organizowana przez SGT S.A. oraz Operatora i jest kierowana do wszystkich
abonentów Operatora i SGT posiadających z nimi podpisaną Umowę Abonencką na świadczenie Mobilnych
Usług Telekomunikacyjnych JAMBOX mobile w ramach taryfy GŁOS+SMS+MMS+LTE.
2. Promocja trwa od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
3. Operator i SGT zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w każdym czasie, odpowiednie
informacje prezentowane będą na stronie www Operatora.
4. W ramach Promocji Abonent może zlecić aktywację Pakietu #zostańwdomu 10GB („Pakiet 10GB”).

§2 Pakiet #zostańwdomu 10GB
1. W ramach Promocji Abonent zleca uruchomienie darmowego Pakietu 10GB do wykorzystania na transmisję
danych w ramach pakietów należących do taryfy GŁOS+SMS+MMS+LTE.
2. Pakiet 10GB zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od zlecenia jego aktywacji.
3. Aktywowany Pakiet 10GB będzie ważny do 30 kwietnia 2020 r., niezależnie od tego, w jakim dniu został
aktywowany.
4. Abonent może zlecić uruchomienie Pakietu 10GB poprzez wypełnienie formularza promocyjnego dostępnego pod
adresem www.jambox.pl/mobile.
5. Abonent nie może deaktywować aktywowanego Pakietu 10GB.
6. Abonent może skorzystać z Pakietu 10GB tylko raz w okresie trwania promocji.
7. Niewykorzystanie jednostki z Pakietu 10GB nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
8. Opłata za Pakiet 10GB wynosi 0 zł.
9. Pakiet 10GB umożliwia korzystanie z transmisji danych w technologii LTE, HSPA+, HSPA, UMTS, GPRS lub
EDGE.
10. Pakiet 10GB nie obejmuje transmisji danych:
a. w ramach usług MMS, które to są rozliczne zgodnie z regulaminem bieżącej promocji, z której korzysta
Abonent lub z Cennikiem Podstawowym,
b. w roamingu.
11. Rozliczanie Pakietu 10GB ma miejsce od dnia jego aktywacji, jednakże nie wcześniej niż po wyczerpaniu Limitu
GB dostępnego w ramach danego Podstawowego Pakietu Danych.
12. Po wyczerpaniu Pakietu 10GB w danym okresie rozliczeniowym następuje - trwające do czasu uzupełnienia o
kolejny Dodatkowy Pakiet Danych lub do czasu odnowienia Podstawowego Pakietu Danych w kolejnym okresie
rozliczeniowym - obniżenie szybkości transmisji danych do parametrów poniżej 32 kbit/s dla danej Karty SIM.

§3 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora i SGT.
2. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
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