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Regulamin promocji „W Wielkiej Brytanii jak w domu”  

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych 

obowiązującym u Operatora i SGT. 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

 

1. Promocja jest kierowana do wszystkich Abonentów posiadających z Operatorem i SGT Umowę Abonencką na 

świadczenie Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych JAMBOX mobile. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Mobilnych Usług 

Telekomunikacyjnych obowiązującym u Operatora i SGT. 

3. Promocja obowiązuje od 1 lutego 2021 roku. Operator i SGT zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zawieszenia 

Promocji w każdym czasie. Odpowiednie informacje prezentowane będą na stronie www Operatora. 

4. Promocja nie obejmuje połączeń międzynarodowych do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych ani połączeń w 

roamingu międzynarodowym do/w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych. 

5. Promocja określa promocyjne warunki korzystania z połączeń międzynarodowych i usług w roamingu międzynarodowym 

dla Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, będącego terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, które w związku z wystąpieniem 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, z upływem dnia 31 grudnia 2020 r. przestają korzystać ze statusu prawnego równego 

pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Określenie „Wielka Brytania”, którym posługuje się regulamin 

Promocji, odnosi się także do Gibraltaru. 

 

 

§ 2 Promocyjne stawki na połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii 

W ramach Promocji, w czasie jej obowiązywania, opłaty za: 

a) połączenia międzynarodowe z sieci JAMBOX mobile do Wielkiej Brytanii,  

b) wiadomości SMS międzynarodowe wysyłane z sieci JAMBOX mobile do Wielkiej Brytanii,  

będą naliczane w stawkach równych stawkom za ww. usługi dotyczącym państw Unii Europejskiej, zgodnie z Cennikiem taryfy, z 

której korzysta dany Abonent,  

 

§ 3 Promocyjne warunki korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej 

Brytanii 

W ramach Promocji, w czasie jej obowiązywania:  

1. opłaty za: 

a) połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:  

• z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i 

Liechtensteinu,  

• z państw Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii,  

• w obrębie Wielkiej Brytanii,  

b) połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii,  

c) wysyłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym: 

• z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii i 

Liechtensteinu,  

• z państw Unii Europejskiej oraz z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Wielkiej Brytanii,  

• w obrębie Wielkiej Brytanii,  

d) wysyłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym:  

• z Wielkiej Brytanii do Polski lub do innych państw Unii Europejskiej oraz do Norwegii, Islandii i 

Liechtensteinu,  

• w obrębie Wielkiej Brytanii,  

e) odbieranie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii,  

f) opłaty za wysyłanie wiadomości MMS na adres e-mail z Wielkiej Brytanii,  
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g) opłaty za transmisję danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, będą naliczane w 

stawkach równych stawkom za ww. usługi świadczone na terenie Unii Europejskiej, określonym w Cenniku 

właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego korzysta dany Abonent,  

2. korzystanie z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii będzie podlegało zasadom uczciwego 

korzystania opisanym w „Regulaminie dodatkowym – RLAH - FUP” w Cenniku właściwym dla taryfy/promocyjnego 

pakietu, z którego korzysta dany Abonent,  

3. usługi obejmujące możliwość nielimitowanego korzystania z połączeń, wiadomości SMS lub MMS w Polsce, z których 

korzysta dany Abonent, a które mogą być wykorzystywane w roamingu międzynarodowym na terenie Unii 

Europejskiej, będą obowiązywać także w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, na zasadach 

określonych w Cenniku właściwym dla taryfy/promocyjnego pakietu, z którego korzysta dany Abonent, opisującym 

warunki świadczenia usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej,  

4. ilości danych GB w UE przyznawane danemu Abonentowi na podstawie krajowych pakietów na transmisję danych do 

wykorzystania w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej będą obowiązywały także w roamingu 

międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w Cenniku właściwym dla 

taryfy/promocyjnego pakiety, z którego korzysta dany Abonent, opisującym warunki świadczenia usług w roamingu 

międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej,  

5. opłaty za transmisję danych po wykorzystaniu ilości danych GB w UE w roamingu międzynarodowym na terenie 

Wielkiej Brytanii będą naliczane w stawkach równych stawkom za ww. usługi na terenie Unii Europejskiej, na 

zasadach określonych w Cenniku właściwym dla taryfy/promocyjnego pakietu, z którego korzysta dany Abonent, 

opisującym warunki świadczenia usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne nieobjęte Promocją naliczane są zgodnie z Cennikiem właściwym dla 

taryfy/promocyjnego pakietu, z którego korzysta dany Abonent.  

2. Regulamin Promocji jest częścią Umowy Abonenckiej, jeśli Abonent podpisał Umowę Abonencką w ramach oferty 

promocyjnej na zasadach niniejszej Promocji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świadczenia 

Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązującego u Operatora i SGT.  

4. 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. 

5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku. 


