1. Паслуга «Адкрыты інтэрнэт у роўмінгу» - гэта паслуга электрасувязі, якая забяспечвае
абанентам СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы» (далей - МТС) магчымасць карыстання
паслугамі перадачы даных, за выключэннем VPN, у міжнародным роўмінгу на працягу
каляндарных сутак (далей - суткі) без дадатковых утрыманняў, акрамя кошту Паслугі.
2. Паслуга «Адкрыты інтэрнэт у роўмінгу» даступная абанентам - фізічным асобам,
юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам, якія абслугоўваюцца на любым
тарыфным плане МТС (далей - Абаненты), за выключэннем:
2.1. абанентаў тарыфных планаў «Гасцявы», «Гасцявы 7», «Гасцявы 30», «Тэлематыка»;
2.2. абанентаў замежных грамадзян, асоб без грамадзянства і грамадзян Рэспублікі
Беларусь, якія не маюць у дакуменце, які сведчыць асобу, адзнакі пра рэгістрацыюі па
месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь.
3. Паслуга даецца на наступных умовах:
3.1. Паслуга даецца ўсім абанентам, названым у п.2, на тэрыторыі краін і аператараў у
адпаведнасці з Пералікам краін, тэрыторый і партнёраў паслугі «Адкрыты інтэрнэт у
роўмінгу». Пры гэтым паслуга «GPRS (1 MB)» на тэрыторыі дзеяння паслугі «Адкрыты
інтэрнэт у роўмінгу» для названых у п.2 катэгорый абанентаў больш не даецца;
3.2. Скарыстаць інтэрнэт-трафік ў рамках Паслугі можна толькі пры ўмове наяўнасці на
нумарах гэтых Абанентаў адначасова налад «Роўмінг» і «Перадача даных»;
3.3. пасля дасягнення абанентам 500 МБ уваходнага і выходнага інтэрнэт-трафіка сумарна
на працягу каляндарных сутак, сумарна ў сетках усіх аператараў, дзе даступная паслуга,
максімальна даступная хуткасць інтэрнэт-злучэння аўтаматычна ўстанаўліваецца на
ўзроўні не больш за 0 Кбіт/сек да канца бягучых каляндарных сутак. З пачаткам новых
каляндарных сутак хуткасць аднаўляецца да максімальна магчымага ўзроўню;
3.4. у выпадку калі на пачатак наступных сутак Абанент з падключанай Паслугай
знаходзіцца ў блакіроўцы (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта
SIM-карты»), інтэрнэт-трафік у рамках Паслугі не даецца да моманту выхаду з блакіроўкі,
пасля выхаду з блакіроўкі даецца у поўным аб'ёме. Скарыстаць інтэрнэт-трафік у рамках
Паслугі можна толькі пры адсутнасці блакіроўкі абаненцкага нумара (частковай,
прымусовай, добраахвотнай, блакіроўкі «Страта SIM- карты»);
3.5. у выпадку калі на працягу сутак Абанент з актыўнай Паслугай знаходзіцца ў сетках
некалькіх аператараў і рэгіструецца ў сетцы аператара, які:
3.5.1. таксама ўключаны ў пералік краін і партнёраў, у сетках якіх даступная Паслуга,
інтэрнэт-трафік у рамках Паслугі працягвае давацца і выдаткоўваецца на працягу бягучых
сутак;
3.5.2. не ўключаны ў пералік краін і партнёраў, у сетках якіх даступная Паслуга, інтэрнэттрафік у рамках Паслугі працягвае давацца на працягу бягучых сутак і не выдаткоўваецца.
Абаненту даступна карыстанне паслугай «GPRS (1 MB»;
3.5.3. не ўключаны ў Пералiк, і дае асаблівыя віды роўмінгу (на паромах, лайнерах,
паветраных судах) або з'яўляецца спадарожнікавым аператарам - доступ да паслуг
перадачы даных у роўмінгу блакіруецца да моманту паўторнай рэгістрацыі ў сетцы
аператара, уключанага ў Пералiк, або да моманту адключэння Паслугі. Пры гэтым
інтэрнэт-трафік у рамках Паслугі не выдаткоўваецца;
3.6. у сетцы аператара СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы» інтэрнэт-трафік у рамках Паслугі
не выдаткоўваецца.
4. Узаемадзеянне з іншымі паслугамі перадачы даных у міжнародным роўмінгу:
4.1. Адначасовае карыстанне паслугамі «GPRS (1 MB)» і «Адкрыты інтэрнэт у роўмінгу»
недаступнае;
4.2. У выпадку падключэння паслуг «Unlim за мяжой», «Інэт за мяжой», «Інэт +30»
інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Адкрыты інтэрнэт у роўмінгу» не выдаткоўваецца.

5. Тарыфікацыя Паслугі:
5.1. тарыфікацыя Паслугі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым Прэйскурантам
тарыфаў на паслугі сувязі, якія даюцца СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы», а таксама
Палажэннямі аб сістэме зніжак, зацверджанымі ў МТС;
5.2. спісанне платы за Паслугу ажыццяўляецца за кожныя суткі, калі Абанент выдаткоўваў
інтэрнэт-трафік, дадзены ў рамках Паслугі (скарыстаў Паслугу);
5.3. кошт Паслугі спісваецца разава ў поўным аб'ёме ў пачатку сутак, якія ідуць за суткамі
карыстання Паслугай, незалежна ад знаходжання абанента ў блакіроўцы ў момант
спісання, а таксама незалежна ад колькасці аператараў, у сетках якіх Абанент скарыстаў
інтэрнэт-трафік у папярэднія суткі;
5.4. кошт інтэрнэт-трафіка ў краінах, на тэрыторыі якіх паслуга «Адкрыты інтэрнэт у
роўмінгу» не аказваецца, тарыфікуецца асобна, у адпаведнасці з дзеючым Прэйскурантам
тарыфаў на паслугі міжнароднага роўмінгу.
6. Падключэнне Паслугі ажыццяўляецца аўтаматычна для ўсіх абанентаў, якія
адпавядаюць крытэрам п. 2. Адключэнне Паслугі недаступнае.
7. Для адліку сутак выкарыстання Паслугі, часу спісання платы за Паслугу, часу
адключэння Паслугі выкарыстоўваецца час часавога пояса UTC + 3 (час Рэспублікі
Беларусь).
Карыстаючыся паслугай «Адкрыты інтэрнэт у роўмінгу», Абанент тым самым пацвярджае
сваё азнаямленне і выказвае згоду з гэтымі Правіламі і прымае іх.

