Правілы аказання паслугі «Пікнік»
1. Паслуга «Пікнік» дазваляе Абаненту пры дапамозе прылады з падтрымкай GSM, GPRS,
EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA +, LTE, падключанай да сеткі СТАА «Мабільныя
ТэлеСістэмы» (далей - МТС), атрымаць бесправадны доступ у сетку Інтэрнэт у зоне
радыёпакрыцця сеткі МТС і (або) адзінай сеткі LTE з падтрымкай адпаведнай тэхналогіі, і
без дадатковых утрыманняў, акрамя кошту паслугі, карыстацца на працягу сутак у
неабмежаваным аб'ёме мабільным інтэрнэт-трафікам, за выключэннем інтэрнэт-трафіка на
рэсурсы, за бесправадны і мабільны доступ да якіх вызначана асобная тарыфікацыя.
Паслуга «Пікнік» даступная фізічным і юрыдычным асобам і індывідуальным
прадпрымальнікам (далей - Абаненты).
2. Паслуга «Пікнік» даецца на наступных умовах:
2.1 аб'ём трафіка, які Абанент можа выкарыстоўваць у рамках паслугі, неабмежаваны;
2.2 на працягу каляндарных сутак Абанент можа выкарыстоўваць 2 ГБ уваходнага і
выходнага трафіка (сумарна) на максімальна даступнай хуткасці перадачы даных;
2.3 Пасля дасягнення Абанентам 2 ГБ уваходнага і выходнага інтэрнэт-трафіка сумарна на
працягу каляндарных сутак, максімальна даступная хуткасць перадачы даных
аўтаматычна ўстанаўліваецца на ўзроўні не больш за 256 Кбіт/сек да канца сутак. З
пачаткам новых каляндарных сутак хуткасць аднаўляецца да максімальна магчымага
ўзроўню.
2.4 Абанент мае права карыстацца паслугамі «МТС ТБ», «Мабільнае кіно», «МТС Прэса»,
«МТС Music» са зніжкай 100% ад кошту названых паслуг з улікам ПДВ, зацверджанай
Прэйскурантам тарыфаў на паслугі сувязі МТС, на працягу ўсяго перыяду карыстання
паслугай «Пікнік», у адпаведнасці з дзеючым у МТС Палажэннем аб сістэме зніжак.
Паслугі «МТС ТБ», «Мабільнае кіно», «МТС Прэса», «МТС Music» падключаюцца
Абанентам самастойна ў адпаведнасці з правіламі іх аказання. Падчас адключэння паслугі
«Пікнік» вышэйпералічаныя паслугі таксама адключаюцца. У выпадку паўторнага
падключэння любой з названых паслуг, Абанент губляе права на бясплатны пробны
перыяд, калі такі прадугледжаны на падключальнай паслузе для Абанентаў, якія
падключаюцца ўпершыню. У астатнім умовы выкарыстоўвання паслуг «МТС ТБ»,
«Мабільнае кіно», «МТС Прэса» і «МТС Music» вызначаюцца правіламі іх аказання.
3. Паслуга «Пікнік» даецца Абанентам усіх тарыфных планаў, за выключэннем тарыфных
планаў «Дзіцячы», «Гасцявы», «Гасцявы 7», «Гасцявы 30», «Безлимитище», «Абсалют»,
«Тэлематыка».
4. Пры наяўнасці паслугі «Пікнік», а таксама пры наяўнасці інтэрнэт-трафіка, уключанага
ў мінімальную абавязковую плату за трафік / абаненцкую плату ў рамках «МТС-бонус»,
які даецца ў рамках іншых паслуг, акцый пры набыцці абаненцкага абсталявання і іншых
маркетынгавых акцый, апісаны вышэй інтэрнэт-трафік не выдаткоўваецца.
5. Паслугі «Карпаратыўны безлімітны інтэрнэт», «БІТ», «СуперБІТ», «Безліміт VIP»,
«МініБІТ», «СмартБІТ», «Безліміт 2.0», «Безліміт», «Інтэрнэт для дому» і «Пікнік»
з'яўляюцца ўзаемавыключальнымі і сумесна давацца не могуць.
6. Пры наяўнасці паслугі «Пікнік» і адначасова падключаных паслуг «Інтэрнэт-браўзінг на
суткі», «Інтэрнэт-браўзінг на месяц» выкарыстоўваецца толькі інтэрнэт-трафік у рамках
паслугі «Пікнік».
7. Пры наяўнасці паслугі «Пікнік» у Абанентаў, якія знаходзяцца ў роўмінгу, тарыфікацыя
ўваходнага/выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам спагнання тарыфу на

паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік) у адпаведнасці з
прэйскурантам тарыфаў на паслугі міжнароднага роўмінгу.
8. Падчас карыстання паслугамі «МТС ТБ», «Мабільнае кіно», «МТС Прэса», «МТС
Music» інтэрнэт-трафік на неабмежаванай хуткасці ў рамках паслугі «Пікнік» не
выдаткоўваецца.
9. Тарыфікацыя паслугі «Пікнік» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з зацверджанымі ў МТС
Прэйскурантам тарыфаў на паслугі сувязі і Палажэннямі аб сістэме зніжак. Тарыф на
паслугу «Пікнік» спаганяецца з Абанента, якому падключылі паслугу, у поўным аб'ёме ў
момант падключэння паслугі.
10. Па сканчэнні каляндарных сутак, калі Абанент не адключыў паслугу «Пікнік», яна
аўтаматычна працягваецца, кошт паслугі спісваецца ў момант прадаўжэння ў поўным
аб'ёме. У выпадку, калі Абанент на момант прадаўжэння знаходзіцца ў блакіроўцы
(частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты») на працягу
поўных каляндарных сутак (з 00:00:00 па 23:59:59) тарыф на паслугу «Пікнік» не
спісваецца. Кошт паслугі (акрамя кошту паслугі за ўсе поўныя суткі, на працягу якіх
Абанент знаходзіўся ў блакіроўцы) спішацца ў поўным аб'ёме ў момант выхаду Абанента
з блакіроўкі. У выпадку, калі Абанент знаходзіцца ў блакіроўцы, інтэрнэт-трафік да
выхаду з блакіроўкі не даецца незалежна ад аплаты кошту паслугі.
11. Падключэнне паслугі «Пікнік» даступнае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на
асабовым рахунку Абанента для спісання кошту паслугі. У выпадку, калі ў Абанента
крэдытны метад разлікаў, падключэнне паслугі даступнае, толькі калі не будзе
перавышаная мяжа крэдытнага ліміту.
12. Падключыць паслугу «Пікнік» можна адным з наступных спосабаў:
12.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *744#;
12.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Салон сувязі МТС або Гандлёвыя аб'екты
камерцыйных прадстаўнікоў МТС.
12.3. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка.
12.4. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».
13. Адключыць паслугу «Пікнік» можна адным з наступных спосабаў:
13.1. пры дапамозе тэхналагічнага нетарыфікуемага USSD-запыту *744*0 #;
13.2. звярнуўшыся ў Кантактны цэнтр, Салон сувязі МТС або Гандлёвыя аб'екты
камерцыйных прадстаўнікоў МТС;
13.3. пры дапамозе Інтэрнэт-Памочніка.
13.4. пры дапамозе праграмы «Мой МТС».
14. Пасля падключэння/адключэння паслугі Абаненту аўтаматычна будзе выслана SMSпаведамленне з пацверджаннем падключэння / адключэння паслугі.
15. У выпадку адключэння паслугі да сканчэння перыяду дзеяння паслугі, кошт паслугі за
час, які застаўся да сканчэння гэтага перыяду, не вяртаецца, інтэрнэт-трафік у рамках
паслугі «Пікнік» не даецца.
16. Падключаючы паслугу «Пікнік», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і
згоду з гэтымі Правіламі, і ў тым ліку з тым, што адключэнне паслугі «Пікнік» вядзе да
аўтаматычнага адключэння паслуг «МТС ТБ», «Мабільнае кіно», «МТС прэса», «МТС
Music».

