Strona 1

Regulamin Promocji P08/2017 " NO LIMIT "
I.

Organizator Promocji

1. Organizatorem Promocji P08/2017 „NO LIMIT” jest e-SBL.net Sp z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Fredry 6 nr KRS

0000326110 zwana dalej „Operatorem” lub „Dostawcą usług”
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia są zdefiniowane w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cenniku
obowiązującym u Operatora oraz Regulaminie Promocji NoLimit.
II. Przedmiot Promocji
1.

Przedmiotem Promocji NoLimit jest umożliwienie nowym oraz dotychczasowym Abonentom Operatora zakupienie usług internetu
mobilnego FlyMobile na nowych warunkach wskazanych poniżej w Regulaminie Promocji P08/2017 „ NO LIMIT”

2.

W ramach PromocjiP08/2017 Abonent może zawrzeć umowę na usługi internetu mobilnego FlyMobile w jednym z promocyjnych
Pakietów Danych:

FlyMobile „100 + 200 (noc) GB „ na okres nie krótszy niż 12 pełnych miesięcy, zgodnie z poniższą

specyfikacją:
Podstawowy limit wysyłanych i odbieranych danych („limit
podstawowy”)
FlyMobile „100 + 200 (noc) GB

Dzień (8:00-1:00 - gdy nie jest
dostępny pakiet Noc)

Noc (1:008:00)

100 GB

200 GB

Dodatkowy limit wysyłanych i odbieranych danych po wykorzystaniu
limitu podstawowego („limit dodatkowy”)

bez limitu

Prędkość przesyłu wysyłanych i odbieranych danych w ramach limitu
dodatkowego

32kb/s - prędkość minimalna*

W zakresie nie wskazanym w niniejszym Regulaminie Promocji P08/2017 „ NO LIMIT do naliczania opłat zastosowanie ma Cennik

3.

Operatora, w szczególności naliczane są zgodnie z nim wszelkie wskazane w Cenniku opłaty dodatkowe, oraz zastosowanie mają
określone w Cenniku zasady naliczania i poboru opłat abonamentowych.
III.

Udział w Promocji

Promocja kierowana jest do nowych jak i obecnych Abonentów Operatora, którzy zgodnie z Regulaminem Promocji P08/2017 „
NO LIMIT „ zawrą z Operatorem umowę na usługi internetu mobilnego FlyMobile na warunkach wskazanych w niniejszym

1.

Regulaminie P08/2017 „ NO LIMIT.
Obecni Abonenci Operatora mogą skorzystać z Promocji NoLimit pod warunkiem terminowego regulowania dotychczasowych

2.

należności wobec Operatora.
IV. Korzyści i uprawnienia Abonenta w zakresie Promocji

3.

W czasie objętym Promocją P08/2017 „ NO LIMIT, Abonent ma prawo do zakupu usługi internetu mobilnego w Promocyjnym
Pakiecie Danych „100GB + NOC” na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
W ramach Promocji P08/2017 „ NO LIMIT Operator udostępnia dla każdego sprzedanego Pakietu Danych „100GB + NOC”
dodatkową usługę „NoLimit” w ramach której Abonent może korzystać z nielimitowanego dostępu do transmisji danych („limit
dodatkowy”).
W ramach limitu dodatkowego transmisji danych Operatora gwarantuje nielimitowaną możliwość przesyłu danych (wysyłania i

4.

odbierania danych) z prędkością 32 kb/s, przy czym Operator dokładać będzie starań w celu podniesienia prędkości transmisji w
ramach limitu dodatkowego w czasie obowiązywania P08/2017 „ NO LIMIT.
Przesył danych w ramach limitu dodatkowego zostaje uruchomiony po wyczerpaniu limitu podstawowego to jest:

1.
2.

a) 100GB odbieranych i wysyłanych danych w ramach części „Dzień” limitu podstawowego, przy czym przesył danych w części
„Dzień” jest realizowany w godzinach od 8:00 – 1:00; lub

*

Minimalna prędkość przesyłu danych może zostać dodatkowo ograniczona z przyczyn nie dotyczących Operatora takich jak specyfikacja urządzeń
wykorzystywanych przez Abonenta i ich oprogramowanie, obciążenia sieci nadawczej, warunki atmosferyczne, siła dosyłanego sygnału.

Strona 2
b) 200BG odbieranych i wysyłanych danych w ramach części „Noc” limitu podstawowego, przy czym przesył danych w części
5.

6.

„Noc” jest realizowany w godzinach od 1:00 – 8:00.
Z chwilą gdy Abonent wykorzysta limit podstawowy przyznany w ramach Pakietu Danych „100GB+NOC” w części 100GB (dzień)
rozpoczęte zostanie wykorzystywanie limitu dodatkowego (co może wiązać się z ograniczaniem maksymalnej przepływności do
parametru 32 kbit/s), nawet jeśli dostępny w ramach Pakietu Danych „100 GB + NOC” w części 200 GB (Noc) wolumen transferu
danych nie został wykorzystany.
W przypadku uruchomienia przesyłu danych w ramach limitu dodatkowego Abonent zostanie poinformowany o tym za pomocą
wiadomości SMS, oraz może zwiększyć parametry techniczne transmisji danych (zakończyć korzystanie z limitu dodatkowego)
przez zamówienia i aktywowanie Doładowania Limitu Danych zgodnie z ofertą Operatora.
V. Okres obowiązywania Promocji

1.

Promocja P08/2017 „NO LIMIT” obowiązuje w okresie wskazanym w Regulaminie to jest od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r.

2.
3.

Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji P08/2017 „NO LIMIT”
Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji P08/2017 „NO LIMIT”, co nie będzie miało wpływu na
treść obowiązków Abonenta, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie Promocji
NoLimit na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
Abonent może dokonać zmian warunków Umowy zawartej w ramach Promocji P08/2017 „NO LIMIT” przez zmianę zakupionego
Pakietu Danych polegającą na zwiększeniu Limitu Danych, w trakcie trwania Umowy. W razie dokonania zwiększenia Limitu
Danych w okresie objętym Promocją NoLimit, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty za zwiększony Pakiet Danych cen
wskazanych w obowiązujących Cenniku i traci prawa przyznane w ramach niniejszej Promocji.

4.

4.

Operator zastrzega, że prędkości przesyłu danych wskazane w Cenniku i Umowie mogą ulec zmianie z przyczyn nie dotyczących
Operatora a dotyczących urządzenia wykorzystywanego przez Abonenta do korzystania z Usługi. W szczególności Operator nie
ponosi odpowiedzialności za obniżenie prędkości przesyłanych lub odbieranych danych wynikłe z przyczyn dotyczących danego
urządzenia wykorzystywanego do korzystania z Usługi, oraz związanych z oprogramowaniem danego urządzenia (w tym wynikłych
z jego zmiany lub aktualizacji). Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu, które
utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z deklarowanych w Cenniku lub Umowie prędkości przesyłu i odbioru Danych.

5.

Podpisując Umowę Promocyjną, Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie comiesięcznych Faktur drogą elektroniczną (mail,
system rozliczeń Operatora) oraz oświadcza, że zapoznał się z Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
i Cennikiem Usług.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji P08/2017 „NO LIMIT” jest częścią Umowy abonenckiej dotyczącej świadczenia usług mobilnego internetu
FlyMobile.
2.

Uczestnik promocji podpisując umowę abonencką w ramach niniejszej Promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu Promocji i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji NoLimit mają zastosowanie postanowienia ogólnego
Regulaminu Świadczenia Usług z dnia 02.01.2017, Umowy oraz Cennika obowiązujące u Operatora.

4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 02 stycznia 2017 r.
...................................................... podpis klienta

