Правілы аказання паслугі «Статычнае імя»
1. Абаненту, які падключыў паслугу «Статычнае імя», даецца ў карыстанне ўнікальнае
даменнае імя чацвёртага ўзроўню віду: 375xxххххххх.dyndns.mts.by і дынамічны IPv4
адрас, які маршрутызуецца ў сетцы Internet. Пры гэтым на момант існавання абаненцкай
сесіі паміж названымі даменным імем і дынамічным IPv4 адрасам устанаўліваецца
ўзаемна-адназначная адпаведнасць, пры якой магчыма вызначэнне абаненцкага IPv4
адраса пры дапамозе DNS запыту з любога пункта сеткі Internet. Паслуга даецца фізічным
і юрыдычным асобам, індывідуальным прадпрымальнікам на ўсіх тарыфных планах у зоне
дзеяння радыёпакрыцця сеткі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы».
Імя даецца абаненту аўтаматычна на этапе ўваходу ў сетку і ўтвараецца на аснове
ідэнтыфікатара MSISDN віду 375xxxxxxxxx мабільнай сеткі.
2. Тарыфікацыя паслугі «Статычнае імя» ажыццяўляцца ў адпаведнасці з дзеючым у МТС
Прэйскурантам тарыфаў на паслугі сувязі. Падчас падключэння паслугі «Статычнае імя» з
абанента, якому была падключаная паслуга «Статычнае імя», тарыф на паслугу бярэцца ў
поўным аб'ёме ў момант падключэння паслугі, незалежна ад колькасці дзён карыстання
паслугай у месяцы.
3. Кошт паслугі «Статычнае імя» спісваецца з рахунку абанента ў поўным памеры ў
першы дзень месяца. У выпадку, калі на пачатак каляндарнага месяца абанент знаходзіцца
ў блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты»),
кошт паслугі «Статычнае імя» не спісваецца да моманту адмены блакіроўкі; з моманту
адмены блакіроўкі кошт паслугі «Статычнае імя» спісваецца ў поўным памеры.
4. Падключыць паслугу «Статычнае імя» можна адным з наступных спосабаў:
4.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *802#;
4.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя
аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў.
4.3. у цэнтрах абслугоўвання абанентаў МТС і ў гандлёвых аб'ектах Камерцыйных
прадстаўнікоў шляхам дабаўлення адпаведнай паслугі падчас першапачатковага
заключэння Дагавора на аказанне паслуг;
4.4. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка;
4.5. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».
5. Адключыць паслугу «Статычнае імя» можна адным з наступных спосабаў:
5.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *802*0#;
5.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Цэнтр абслугоўвання абанентаў або Гандлёвыя
аб'екты камерцыйных прадстаўнікоў;
5.3. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка;
5.4. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».
6. Падключэнне / адключэнне паслугі адбываецца ў дзень адпраўкі абанентам адпаведных
запытаў, названых у пунктах 4 і 5 гэтых Правілаў, пра што будзе сведчыць адпаведнае
SMS-інфармаванне. Паслуга дзейнічае да моманту адключэння.
7. У выпадку адключэння паслугі да сканчэння перыяду дзеяння паслугі, грашовыя сродкі
за тыя дні, якія засталіся да сканчэння гэтага перыяду, не вяртаюцца.

8. Пасля адключэння паслугі абаненту перастае давацца даменнае імя чацвёртага ўзроўню.
У выпадку паўторнага падключэння абаненту зноў даецца ўнікальнае даменнае імя
чацвёртага ўзроўню віду: 375xxххххххх.dyndns.mts.by і дынамічны IPv4 адрас, які
маршрутызуецца ў сетцы Internet.
9. Абанент прымае на сябе абавязацельства карыстацца ўнікальным даменным імем у
адпаведнасці з умовамі Правілаў і заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама несці
адказнасць за дзеянні, учыненыя ім пры дапамозе магчымасцяў, дадзеных яму
карыстаннем унікальным даменным імем.
10. У сувязі з выкарыстаннем камп'ютарнага і іншага абсталявання, каналаў сувязі і / або
камп'ютарных праграм, якія належаць трэцім асобам, пры аказанні паслугі, Абанент
згаджаецца з тым, што МТС не нясе адказнасць за любыя затрымкі, перарыванні, прамую
і ўскосную шкоду або страты, якія адбываюцца з прычыны дэфектаў у любым
электронным або механічным абсталяванні і / або камп’ютарных праграм, або праз іншыя
аб'ектыўныя тэхналагічныя прычыны, а таксама ў выніку дзеянняў або бяздзейнасці
трэціх асоб, праблем падчас перадачы даных або злучэння, перабояў у электрасілкаванні,
якія адбыліся не па віне МТС.
11. Падключаючы паслугу «Статычнае імя» любым са спосабаў, названых у п.4 гэтых
Правілаў, Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і выказвае згоду з умовамі
Правілаў і прымае іх.

