1.
W pierwszej tabeli dokonuje się następujących zmian (dla zwiększenia jasności informacji przedstawiono
jedynie część tabeli podlegającą modyfikacji):
Zestaw/taryfa

JUMP proFirma JUMP proFirma JUMP proFirma JUMP proFirma
XXL
XL
L
M

Systemowe kody
Zestawów

JUMP
proFirma S

HRBJUMP1_R36

Nielimitowany Roaming w
UE*

bez limitu

bez limitu

-

-

-

Minuty i SMS-y w
roamingu w Unii
Europejskiej - 1000*

1000
min/SMS

1000
min/SMS

-

-

-

4GB

3GB 1 GB

-

-

-

Travel & Surf UE
Abonament*

2.
W drugiej tabeli dokonuje się następujących zmian (dla zwiększenia jasności informacji przedstawiono
jedynie część tabeli podlegającą modyfikacji):
Usługa Nielimitowany Roaming w UE

Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”

3.
W pkt 1.9 dokonuje się następujących zmian:
„1.9
Usługi Minuty do UE, Roaming UE przychodzące, Nielimitowany Roaming w UE, Minuty Roamingowe w
UE, SMS Roaming do UE dla danego Zestawu zgodnie z tabelą w pkt. 1.8 na warunkach promocyjnych będą
aktywowane automatycznie w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy, a promocyjne warunki będą obowiązywać
przez cały okres obowiązywania Umowy.
„Usługa Minuty i SMS-y w roamingu w Unii Europejskiej – 1000 („Usługa 1000 min/SMS”) będzie obowiązywała w
każdym Cyklu Rozliczeniowym przez czas oznaczony trwania Umowy. W ramach ww. usługi abonent ma przyznanych
1000 minut do wykorzystania na połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE wymiennych na 1000 SMSów
wychodzących w roamingu w UE. Minuty są wymienne na SMSy w stosunku 1:1, tj. w taki sposób, że 1 minuta
odpowiada 1 SMSowi. Opłata za 1000 minut wymiennych na 1000 SMSów zawarta jest w ramach Abonamentu. Po
ich wykorzystaniu opłata za połączenia głosowe wychodzące w roamingu w UE będzie wynosić 0,29zł za każdą
rozpoczętą minutę połączenia, natomiast opłata za każdego SMSa wychodzącego w roamingu w UE będzie wynosiła
0,33 zł netto, zgodnie z Cennikiem Usług Roamingowych Dla Abonentów Taryf Biznesowych. Liczba minut
wymiennych na SMSy, z puli objętej usługą 1000min/1000SMS, do wykorzystania w danym Cyklu Rozliczeniowym
liczona jest proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania ww. usługi w tym Cyklu Rozliczeniowym. Niewykorzystane
w danym Cyklu Rozliczeniowym w ramach Usługi 1000min/1000SMS minuty wymienne na SMSy nie przechodzą do
wykorzystania na kolejny cykl i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.”

