Regulamin oferty promocyjnej taryf MobiNET III
oferta ważna od 05-11-2021
__________________________________________________________________________________________________

Regulamin oferty promocyjnej taryf MobiNET III
stosowany przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa, dalej jako: Operator.
§1 . Informacje podstawowe
1.

Niniejszy regulamin oferty promocyjnej (dalej: Regulamin) umożliwia zawarcie z Operatorem w ramach
taryf z Cennika MobiNET III Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

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
SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa oraz Cenniku MobiNET III.

3.

Oferta promocyjna skierowana jest do osób nie będących Abonentami Operatora, a także Abonentów,
którzy nie pozostają w opóźnieniu z zapłatą wymagalnych należności na rzecz Operatora.

4.

Aby skorzystać z oferty promocyjnej Operatora konieczne jest zawarcie z Operatorem Umowy o
świadczenie Usług internetowych mobilnych w jednej z taryf Cennika MobiNET III na czas nieoznaczony
z okresem promocyjnym – okresu cząstkowego liczonego od dnia aktywacji Usługi i następujących po nim
pełnych 23 pełnych Okresów rozliczeniowych. Pod pojęciem okresu cząstkowego rozumie się Okres
rozliczeniowy, w którym aktywowany jest Abonentowi dostęp do wybranej Usługi.

5.

Po zakończeniu okresu promocyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 4 Abonent zachowuje uprawnienie do
korzystania z upustów na Opłatę abonamentową, o których mowa w § 2 ust. 2 do czasu trwania oferty
promocyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. Operator powiadomi Abonenta o zakończeniu trwania
oferty promocyjnej i rozpoczęciu naliczania Opłaty abonamentowej według Cennika MobiNET III.

6.

Wszystkie ceny w niniejszym Regulaminie są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i
usług.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio Cennik MobiNET
III oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.
komandytowa.

§ 2. Informacje podstawowe oferty promocyjnej
1.

Upust na Opłatę aktywacyjną

Tabela nr 1 Upust na Opłatę aktywacyjną Karty SIM w sieci
Opłata aktywacyjna Karty SIM w sieci
Dla Abonenta SAT FILM
korzystającego z usług SAT
FILM na podstawie
pisemnej Umowy
Opłata aktywacyjna Karty SIM
49,00 zł
Upust na Opłatę aktywacyjną Karty SIM
39,10 zł
Wysokość
Opłaty
aktywacyjnej
po
9,90 zł
uwzględnieniu upustu

Dla osoby nie będącej
Abonentem SAT FILM na
podstawie pisemnej
Umowy
199,00 zł
170,00 zł
29,00 zł
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2.

Upust na Opłatę abonamentową za każdy Okres rozliczeniowy

Tabela nr 2 Upust na Opłatę abonamentową
Taryfa
MobiNET III
5 GB
Opłata abonamentowa
35,99 zł
Upust
podstawowy
na
Opłatę
15,00 zł
abonamentową
Wysokość Opłaty abonamentowej po
uwzględnieniu upustu podstawowego na
20,99 zł
Opłatę abonamentową
Upust LTE i/lub 5G, szczegóły § 4 ust. 3
Wysokość Opłaty abonamentowej
po uwzględnieniu upustu podstawowego
20,99 zł
na Opłatę abonamentową i upustu LTE
i/lub 5G
Upust za E-fakturę, szczegóły § 4 ust. 2
6,00 zł
Wysokość Opłaty abonamentowej
po
uwzględnieniu
wszystkich
14,99 zł
powyższych upustów
3.

MobiNET III
10 GB
45,99 zł

MobiNET III
100 GB
115,99 zł

MobiNET III
200 GB
175,99 zł

20,00 zł

45,00 zł

60,00 zł

25,99 zł

70,99 zł

115,99 zł

-

15,00 zł

25,00 zł

25,99 zł

55,99 zł

90,99 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

19,99 zł

49,99 zł

84,99 zł

Usługi przyznane do taryf MobiNET III

Tabela nr 3 Usługi przyznane do taryf MobiNET III
Taryfa
MobiNET III
5 GB
Pakiet Internet Noc 200 GB, szczegóły
§4 ust. 4
Upust na Pakiet Internet Noc 200 GB
Upust na Pakiet Internet Noc 200 GB
w całym okresie promocyjnym

MobiNET III
10 GB

MobiNET III
100 GB

MobiNET III
200 GB

-

tak

tak

-

9,99

9,99 zł

-

239,76 zł

239,76 zł

§ 3. Upusty
Tabela nr 4 Upusty
Taryfa

MobiNET III
MobiNET III
MobiNET III
MobiNET III
5 GB
10 GB
100 GB
200 GB
Maksymalna wysokość upustów
684,00 zł
804,00 zł
2003,76 zł
2603,76 zł
Maksymalna suma upustów przyznanych Abonentowi przez Operatora została wskazana w Tabeli nr 4.
§ 4. Informacje szczegółowe oferty promocyjnej
1.

Upusty o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu naliczane są odpowiednio od
Opłaty aktywacyjnej Karty SIM i od Opłaty abonamentowej określonych w Cenniku MobiNET III w
zależności od wybranej taryfy.

2.

Upust za E-fakturę
a) Upust za E-fakturę wskazany w Tabeli nr 2 udzielany jest Abonentom, którzy w okresie obowiązywania
Umowy posiadali aktywną E-fakturę.
b) Jeśli aktywacja E-faktury nastąpiła w czasie trwania Umowy upust zostanie przyznany od kolejnego
Okresu rozliczeniowego.
c) Jeśli dezaktywacja E-faktury nastąpi w czasie trwania Umowy Abonent traci prawo do upustu za Efakturę od kolejnego Okresu rozliczeniowego.

3.

Upust LTE i/ lub 5G
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a) Upust LTE i/lub 5G wskazany w Tabeli nr 2 udzielany jest Abonentom taryfy MobiNET III 100 GB lub
MobiNET III 200 GB, którzy w okresie obowiązywania Umowy będą:
•
•
•

korzystali z Karty USIM;
mieli aktywną Usługę LTE i/lub 5G;
korzystali z Usługi internet mobilny w standardzie LTE i/lub 5G;

b) W przypadku gdy Operator poweźmie informacje, że Abonent nie spełnia któregokolwiek z warunków
podanych w § 4 ust. 3 lit. a., Abonent traci bezpowrotnie prawo do upustu LTE i/lub 5G od kolejnego
Okresu rozliczeniowego.
4.

Pakiet Internet Noc 200 GB
a) W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator w każdym Okresie rozliczeniowym okresu
promocyjnego, o którym mowa w ust. I pkt 4 w taryfie MobiNET III 100 GB i MobiNET III 200 GB
uruchomi Pakiety Internet Noc 200 GB dostępne w promocji „Więcej Internetu” w czasie 24 godzin od
rozpoczęcia każdego nowego Okresu rozliczeniowego.
b) W ramach niniejszej oferty promocyjnej w chwili zawarcia Umowy Operator udzieli upustu na Pakiety
Internet Noc 200 GB, o których mowa w § 4 ust. 4.
c) Abonent nie ma możliwości zmiany parametrów Pakietu Internet Noc 200 GB przyznanego w ramach
niniejszej oferty promocyjnej.

5.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady korzystania z opisanych w § 4 ust. 4, Usług
reguluje Regulamin promocji „Więcej Internetu”.

§ 5. Informacje dodatkowe
1.

W przypadku rozwiązania Umowy, przed upływem okresu promocyjnego, przez Abonenta lub przez
Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Operator uprawniony jest do żądania od Abonenta
zwrotu udzielonych mu upustów, przyznanych w ramach niniejszej oferty promocyjnej pomniejszonych o
proporcjonalną ich wartość za okres od dnia obowiązywania zawartej Umowy do dnia jej rozwiązania.

2.

Dokonanie przez Abonenta zmiany taryfy powoduje utratę prawa do korzystania z oferty promocyjnej
określonej w niniejszym Regulaminie i upoważnia Operatora do żądania od Abonenta zwrotu udzielonych
mu upustów przyznanych w ramach oferty promocyjnej pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za
okres od dnia obowiązywania zawartej Umowy do dnia zmiany taryfy na inną.

3.

Niniejsza oferta promocyjna ważna jest w okresie od dnia 05-11-2021 do odwołania.

4.

Promocji określonych w niniejszym Regulaminie nie można łączyć z innymi promocjami Operatora chyba,
że w regulaminie takiej promocji wyraźnie wskazano inaczej.

5.

Zastosowane w Regulaminie jednostki dotyczące ilości danych, służące do mierzenia ilości informacji:
1 GB (gigabajt) = 1024 MB
1 MB (megabajt) = 1024 kB
1 kB (kilobajt) = 1024 B
1 B (bajt) = 8 b (bitów)

6.

Zastosowane w Regulaminie jednostki dotyczące prędkości, przepływności transmisji danych, czyli
maksymalnej ilości danych jakie, mogą być przesłane w określonym czasie:
1 Mbit/s (megabit na sekundę) = 1024 kbit/s
1 kbit/s (kilobit na sekundę) = 1024 bit/s
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