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REGULAMIN USŁUGI „PAKIET 1 GB” 
ważny od 26 października 2017r. 

 

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 
 

1. Z usługi „Pakiet 1 GB” może skorzystać każdy Użytkownik z włączoną (aktywną) Subskrypcją, zgodnie z Cennikiem.  

II. SZCZEGÓŁY USŁUGI 
 

1. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który wykorzystał pakiet transmisji danych w ramach Subskrypcji, zakupu jednorazowego 

Pakietu 1 GB za cenę 1,99 zł na transmisję danych, rozliczanego co 100 kB.  

2. Pakiet 1 GB może być wykorzystany na transmisję danych w Polsce i Strefie Euro, przy wykorzystaniu ustawień APN. 

3. Opłata za Pakiet 1 GB pobierana jest z Dodatkowych środków. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty z Dodatkowych środków, Pakiet 1 

GB nie zostanie włączony.  

4. Użytkownik w ramach usługi może mieć w tym samym czasie aktywny tylko jeden Pakiet 1 GB.  

5. Po wykorzystaniu Pakietu 1 GB na transmisję danych w danym Miesiącu subskrypcyjnym, prędkość transmisji danych zostanie do końca tego 

miesiąca obniżona. W takim przypadku szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych wynosić będzie     64 kb/s.  

6. Pakiet 1 GB można wykorzystać tylko w Miesiącu subskrypcyjnym, w którym został aktywowany. Niewykorzystane jednostki z Pakietu 1 GB w 

danym Miesiącu subskrypcyjnym nie przechodzą na kolejne Miesiące subskrypcyjne. 

7. W ramach Pakietu 1 GB Użytkownik może przesyłać i odbierać dane w roamingu w Strefie Euro do limitu 0,1 GB (100 MB). Niewykorzystane 

jednostki z tego limitu GB nie przechodzą na kolejny Miesiąc subskrypcyjny. 

8. Użycie transmisji danych w Strefie Euro pomniejsza pakiet krajowy. Po wykorzystaniu limitu GB transmisja danych w Strefie Euro będzie płatna i 

rozliczana po stawce 0,04 zł za 1 MB (rozliczanie co 1 kB). 

9. Pakiet 1 GB jest jednorazowy, co oznacza, że nie jest on automatycznie odnawiany na początku kolejnego Miesiąca subskrypcyjnego. 

III. WŁĄCZENIE PAKIETU 1 GB  
 

1. W celu włączenia Pakietu 1 GB należy zlecić jego włączenie Zespołowi Folx poprzez czat lub telefonicznie pod numerem telefonu: 450-045-450. 

2. Pakiet 1 GB zostanie włączony w ciągu 2 godzin od momentu wykonania czynności opisanych w ust. 1 powyżej.  

3. O aktywacji Pakietu 1 GB, Użytkownik zostanie poinformowany Powiadomieniem. 

4. Do czasu przyznania środków w ramach Pakietu 1 GB korzystanie z transmisji danych odbywa się ze środków przyznanych w ramach Subskrypcji 

lub innych aktywnych pakietów przeznaczonych na transmisję danych. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu wielką literą, a w nim niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z ich 

definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez BETA S.A. oraz Cenniku.  

3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi „Pakiet 1 GB”, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie 

wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte. Informacja o odwołaniu Usługi zostanie opublikowana na stronie internetowej www.folx.com 

lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

4. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Operator może zaprzestać świadczenia Usług. 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez  BETA 

S.A. lub Cennik. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami dokumentów  

wskazanych powyżej, postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

6. Warunki usługi są dostępne na stronie internetowej www.folx.com. 
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