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Regulamin szczegółowy świadczenia usługi Kamnet
Mobile

ważny od 1 czerwca 2016
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I. Okres Rozliczeniowy, opłaty, sposoby dokonywania płatności.
1.

Okresem Rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Okres Rozliczeniowy
liczony jest od dnia dokonania Aktywacji Podstawowego Pakietu
Danych dla danej Karty SIM.
2. Opłaty za Podstawowe Pakiety Danych rozliczane są w Okresach
Rozliczeniowych.
3. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Dostawcę usług oraz
sposób ich naliczania określają Cenniki, co nie wyklucza
zamieszczenia ich w treści Umowy. Jeśli Umowa zawierana jest na
warunkach promocyjnych, niektóre ceny mogą być zawarte także w
Regulaminie promocji.
4. Abonenci przy podpisaniu Umowy, a najpóźniej przy wykonaniu
Aktywacji zobowiązani są do zapłaty opłaty aktywacyjnej, w
wysokości
określonej
w Umowie lub Cennikach, bądź w Regulaminie promocji, jeśli Umowa
została zawarta na warunkach promocyjnych.
5. W przypadku, gdy Usługi były świadczone przez niepełny Okres
Rozliczeniowy, wysokość należnej opłaty abonamentowej obliczana
jest proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługi były świadczone
w danym Okresie Rozliczeniowym.
6. Opłaty za Dodatkowe Pakiety Danych naliczane są za każde
Doładowanie Limitu Danych o Dodatkowy Pakiet Danych, oraz
doliczane są do faktury za Okres Rozliczeniowy w którym nastąpiło
udostępnienie dla danej Karty SIM Dodatkowego Pakietu Danych.
7. Opłaty jednorazowe za Usługi Dodatkowe doliczane są do Rachunku
za Okres Rozliczeniowy, w którym zostały wykonane lub Aktywowane.
8. Wykorzystanie Pakietów Danych dla danej Karty SIM
w danym
Okresie Rozliczeniowym rozliczana będzie w następującej kolejności:
(1) Nocny pakiet danych (jeśli aktywny) – tylko w godzinach nocnych
1:00-8:00 [dla pakietów Internet 10GB + 100 GB (Noc) oraz Internet
25GB + 100 GB (Noc)],
(2) Podstawowy Pakiet Danych,
(3) Ddodatkowy Pakiet Danych (jeśli był Aktywowany w danym Okresie
Rozliczeniowym).
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II. Usługa mobilnego Internetu.
1.

2.
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Abonent będzie informowany o stanie użycia Pakietu Danych za
pomocą wiadomości SMS wysyłanych przez system na Kartę SIM
Abonenta. Wiadomości będą wysyłane po wykorzystaniu 50%, 80% i
100% Limitu Danych przyznanych Abonentowi.
Dostawca usług w Cenniku określa maksymalną szybkość transferu
oddzielnie dla każdego Pakietu, Limit Danych, wielkość możliwych
Doładowań Limitu Danych, wielkość transferu danych przyznawanego
w ramach opłaty za Aktywację i zasady jego wykorzystania, zasady
rozliczania transferu danych (mogą one skutkować ograniczeniami w
dostępie lub w korzystaniu z Usługi mobilnego Internetu).
Limit Danych rozliczany jest odrębnie dla danej Karty SIM. Nowy
Limit Danych przyznawany jest z pierwszym dniem kolejnego Okresu
Rozliczeniowego. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu
Rozliczeniowego, nie zwiększa Limitu Danych przysługujący
Abonentowi w ramach opłaty za Abonament za kolejne Okresy
Rozliczeniowe. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu
Rozliczeniowego przyznany w wyniku Doładowania Limitu Danych, nie
zwiększa Limitu Danych przysługującego Abonentowi w ramach
opłaty za Abonament za kolejne Okresy Rozliczeniowe i wygasa z
dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego, w którym został
aktywowany Dodatkowy Limit Danych.
Z chwilą przekroczenia przez Abonenta Limitu Danych przyznanego w
ramach opłaty za Abonament lub uzyskanego w wyniku dokonania
Doładowania Limitu Danych, prędkość przesyłu danych zostaje
zmniejszona do prędkości poniżej 32 kbps, do czasu odpowiednio:
odnowienia przez Dostawcę Podstawowego Pakietu Danych
przysługującego Abonentowi w ramach opłaty za Abonament lub
dokonania Doładowania Limitu Danych. Zasady rozliczania Limitu
Danych, w tym powiększonego w ramach Doładowania Limitu
Danych, określone są w niniejszym Regulaminie i Cenniku.
W przypadku
wyczerpania
Limitu
Danych
Dostawca
usług
niezwłocznie informuje Abonenta o tym fakcie za pośrednictwem
wiadomości SMS lub notyfikacji (powiadomienie elektroniczne
wysyłane na Kartę SIM).
W przypadku wyczerpania Limitu Danych Abonent może Doładować
Limit Danych.
Obciążenie Abonenta opłatą za Doładowanie Limitu Danych następuje
z dołu, w fakturze VAT wystawionej za Okres Rozliczeniowy, w którym
Operator wykonał Doładowanie Limitu Danych na zlecenie Abonenta.
Rozliczenie stanu wykorzystania Doładowania Limitu Danych
następuje
w kolejności, licząc od najwcześniejszego Doładowania Limitu
Danych, stosownie do daty Doładowania Limitu Danych.

Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dostawcę
usług, drogą telefoniczną na numer lub osobiście w Biurze Obsługi
Klienta,
o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu, kradzieży lub utracie w inny
sposób Karty SIM.
Po przyjęciu od Abonenta informacji, o której mowa jest w ust. 8
powyżej, Dostawca usług niezwłocznie blokuje Kartę SIM w sposób
uniemożliwiający korzystanie z Usługi mobilnego Internetu, nie
przerywając naliczania opłaty za Abonament. Operator może odblokować Kartę SIM na wniosek Abonenta, złożony nie później niż w
terminie określonym w ust. 10 zdanie pierwsze, przed wydaniem
Abonentowi kolejnej Karty SIM.
Na wniosek Abonenta złożony w Biurze Obsługi Klienta, nie później
niż w terminie jednego miesiąca od dnia poinformowania Operatora
o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu, kradzieży lub utracie w inny
sposób karty SIM, Dostawca usług wydaje Abonentowi kolejną Kartę
SIM. Wydanie kolejnej karty SIM następuje w Biurze Obsługi Klienta,
w dniu złożenia przez Abonenta wniosku, o którym mowa powyżej.
Opłaty za wydanie kolejnej karty SIM określa Cennik. Pełna
Aktywacja kolejnej karty SIM i nowego numeru MSISDN w Sieci,
następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty wydania jej
Abonentowi.
Abonent zobowiązany jest nie kierować do Sieci lub/i do sieci innych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek
urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu karty SIM otrzymanej od
Dostawcy
usług,
ruchu
pochodzącego
z
innych
sieci
telekomunikacyjnych. Stosowanie urządzeń umożliwiających dostęp
do Sieci lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających
na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM
Dostawcy usług, jest wykluczone, chyba że dotyczy to połączeń i
urządzeń związanych z realizacją Usługi mobilnego Internetu.
Abonent zobowiązany jest ponadto nie udostępniać Usługi mobilnego
Internetu innym osobom, w celu uzyskania korzyści majątkowych
związanych z realizacją ruchu hurtowego z sieci innych operatorów. W
przypadku naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z obowiązków
wymienionych
w ustępie 10 i 11 , Dostawca usług uprawniony będzie, do
rozwiązania Umowy Abonenckiej w przedmiocie świadczenia Usługi
mobilnego Internetu, ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
Wymiana Karty SIM następuje:
nieodpłatnie w przypadku ujawnienia się ukrytych wad, wynikających
z
przyczyn
tkwiących
w
Karcie
SIM,
bądź
wywołanych
działaniem/zaniechaniem Dostawcy usług lub osób, za których
odpowiedzialności nie ponosi Abonent,
odpłatnie, w przypadku utraty Karty SIM, jej uszkodzenia, lub
Usterek bądź wad spowodowanych przez Abonenta lub osoby za które
ponosi on odpowiedzialność, będących następstwem używania Karty
SIM i korzystania z Usług niezgodnie z do wymiany Karty SIM.
Z upływem ostatniego dnia świadczenia Usługi mobilnego Internetu
karta SIM i Numer MSISDN ulegają dezaktywacji, natomiast Limit
Danych niewykorzystany przez Abonenta przepada, bez prawa
żądania zwrotu odpowiednio: opłaty za Abonament lub/i opłaty za
Doładowanie Limitu Danych.

Potwierdzam otrzymanie Regulaminu
zawartymi w nim informacjami) do
podpisaniem Umowy.

(wraz ze
zapoznania

……………………………………………..
ABONENT (czytelny podpis)

wszystkim
się przed

