Cennik Podstawowy

Taryfa „Tylko Internet Krajowy” 2017.10

Obowiązuje od 01.10.2017 r.

Usługi podstawowe w ramach taryfy „Tylko Internet Krajowy” świadczone są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w zasięgu sieci JAMBOX mobile.
1. Usługi podstawowe
Podstawowe Pakiety Danych
Opłata aktywacyjna z VAT
Abonament miesięczny z VAT
Składowe Pakietu
Podstawowy pakiet transmisji danych
Podstawowy pakiet transmisji danych LTE NOC x2

Pakiet
LTE OPTIMA
199,00 zł
36,90 zł

Pakiet
LTE ULTRA
199,00 zł
79,90 zł

15 GB
Brak

100 GB
200 GB

2. Usługi dodatkowe
Usługa
Autoodnawialny Dodatkowy Pakiet Danych LTE NOC o wielkości 100 GB w nocy
- usługa dodatkowa dla pakietu LTE OPTIMA
Jednorazowy Dodatkowy Pakiet Danych LTE NOC o wielkości 100 GB w nocy
- usługa dodatkowa dla pakietu LTE OPTIMA
(ważny do wyczerpania lub do końca okresu rozliczeniowego)
Jednorazowy Dodatkowy Pakiet Danych o wielkości 1 GB
(ważny do wyczerpania lub do końca okresu rozliczeniowego)
Jednorazowy Dodatkowy Pakiet Danych o wielkości 3 GB
(ważny do wyczerpania lub do końca okresu rozliczeniowego)

Cena z VAT
9,90 zł
15,90 zł
9,90 zł
15,90 zł

3. Pozostałe usługi
Usługa
Cesja praw i obowiązków wynikających z Umowy – Zmiana Abonenta
Wymiana karty SIM z przyczyn leżących po stronie Abonenta
Wymiana karty SIM z przyczyn leżących po stronie SGT, Operatora, producenta

Opłata jednorazowa
z VAT
50,00 zł
20,00 zł
Bezpłatnie

Ważne informacje.
W powyższej ramach oferty Abonent nie ma możliwości aktywacji usług transmisji danych w roamingu. Usługi w
roamingu w ramach taryfy „Tylko Internet Krajowy” są niedostępne i nie są świadczone przez SGT i Operatora.
„Podstawowy Pakiet Danych” oznacza cykliczny Pakiet Danych aktywowany na Karcie SIM na miesiąc od dnia aktywacji (tj.
przykładowo Pakiet Danych aktywowany 15 dnia miesiąca będzie aktywny do końca 14 dnia następnego miesiąca) („okres
rozliczeniowy ”), który odnawiany (aktywowany) jest automatycznie w kolejnych cyklach miesięcznych, zgodnych z
powyższą definicją. Po wyczerpaniu Limitu GB przypisanego do danej Karty SIM w danym okresie rozliczeniowym
(przekroczenie dopuszczalnego limitu transferu danych dla Podstawowego Pakietu Danych) następuje - trwające do czasu
odnowienia Podstawowego Pakietu Danych w kolejnym okresie rozliczeniowym lub uzupełnienia Podstawowego Pakietu
Danych o Dodatkowy Pakiet Danych - obniżenie szybkości transmisji danych (tj. zmniejszenie prędkości) do parametrów
poniżej 32 kbit/s dla danej Karty SIM,. Niewykorzystana część Podstawowego Pakietu Danych w danym okresie
rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Podstawowy Pakiet Danych odnawiany jest automatycznie w
każdym kolejnym okresie rozliczeniowym do czasu dezaktywacji Podstawowego Pakietu Danych;
„Dodatkowy Pakiet Danych” oznacza jednorazowy Pakiet Danych aktywowany w dowolnym czasie, na których jest aktywny
Podstawowy Pakiet Danych. Rozliczanie Dodatkowego Pakietu Danych ma miejsce od dnia jego aktywacji, jednakże nie
wcześniej niż po wyczerpaniu Limitu GB dostępnego w ramach danego Podstawowego Pakietu Danych. Po wyczerpaniu
Dodatkowego Pakietu Danych 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 PTD. Niewykorzystana część
Dodatkowego Pakietu Danych w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy;
„Autoodnawialny Dodatkowy Pakiet Danych” oznacza Dodatkowy Pakiet Danych automatycznie odnawiany z początkiem
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każdego okresu rozliczeniowego;
„LTE NOC” - Nocny Pakiet Danych oznacza Pakiet Danych aktywowany i dezaktywowany wyłącznie wraz z Podstawowym
Pakietem Danych, tylko na Kartach SIM, na których jest aktywny Podstawowy Pakiet Danych LTE OPTIMA. Nocny Pakiet
Danych będzie rozliczany w kolejnych okresach rozliczeniowych do czasu dezaktywacji Podstawowego Pakietu Danych.
Nocny Pakiet Danych może być wykorzystywany jedynie w godzinach 1:00-8:00. Dla danej Karty SIM w danym okresie
rozliczeniowym może być aktywny tylko jeden Nocny Pakiet Danych. W przypadku wyczerpaniu Podstawowego Pakietu
Danych w danym okresie rozliczeniowym (przekroczenie dopuszczalnego limitu transferu danych dla Podstawowego
Pakietu Danych) następuje obniżenie szybkości transmisji danych także dla Nocnego Pakietu Danych (tj. zmniejszenie
prędkości) do parametrów poniżej 32 kbit/s dla danej Karty SIM. Niewykorzystana część Nocnego Pakietu Danych w danym
okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy;

