1. Паслуга «Ultra XL» прадугледжвае падваенне трафіка мінут ва ўсе сеткі Рэспублікі
Беларусь (за выключэннем мінут на міжнародныя тэлефанаванні) і інтэрнэт-трафіка,
уключаных у мінімальную абавязковую плату за трафік на тарыфным плане «ULTRA».
2. Паслуга «Ultra XL» даступная абанентам тарыфнага плана «ULTRA» - фізічным асобам,
юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам.
3. Тарыфікацыя паслугі «Ultra XL» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым
Прэйскурантам на паслугі сувязі СТАА «Мабільныя ТэлеСістэмы», а таксама
палажэннямі аб сістэме зніжак, зацверджанымі ў МТС.
4. Кошт паслугі «Ultra XL» спаганяецца ў поўным памеры ў момант апрацоўкі
неабходных для падключэння гэтай паслугі тэхналагічных налад праграмна-апаратным
комплексам МТС і далей 1-га чысла кожнага наступнага каляндарнага месяца.
5. У выпадку, калі на пачатак каляндарнага месяца абанент знаходзіцца ў блакіроўцы
(частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўцы «Страта SIM-карты»), кошт паслугі
«Ultra XL» да моманту выхаду з блакіроўкі не спаганяецца; з моманту выхаду з блакіроўкі
кошт паслугі «Ultra XL» спісваецца ў поўным аб'ёме.
6. Парадак давання трафіка мінут на тэлефанаванні ва ўсе сеткі і інтэрнэт-трафіка, якія
даюцца пры падключэнні паслугі «Ultra XL», аналагічны парадку давання трафіка мінут
на тэлефанаванні ва ўсе сеткі і інтэрнэт-трафіка, уключаных у штомесячную плату
тарыфнага плана «ULTRA», і ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку
давання паслуг па тарыфным плане «ULTRA», зацверджаным у МТС.
7. Для абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія адначасова:
7.1. карыстаюцца паслугамі ў рамках праграмы «МТС Бонус», у першую чаргу
выдаткоўваецца інтэрнэт-трафік і трафік мінут у рамках праграмы «МТС Бонус»;
7.2. карыстаюцца паслугай «Тэрміновы безліміт», трафік мінут у рамках паслугі «Ultra
XL» выдаткоўваецца на тэлефанаванні у іншыя сеткі;
7.3. карыстаюцца паслугамі «БІТ», «СуперБІТ», «МиниБІТ», «СмартБІТ», «Безліміт»,
«Безліміт 2.0», «Безліміт VIP», «Гипер.Net», «Мабільнае Кіно», «МТС ТВ», «МТС Music»,
«40 ГБ у LTE» (пры выкарыстанні тэхналогіі LTE), інтэрнэт-трафік у рамках паслугі
«Ultra XL» не выдаткоўваецца;
7.4. карыстаюцца паслугамі «МТС Кіно», «Дамашняе Кіно», інтэрнэт-трафік у рамках
паслугі «Ultra XL» выдаткоўваецца;
7.5. карыстаюцца паслугамі «Інтэрнэт-браўзінг на месяц», «Інтэрнэт-браўзінг на суткі»
пры выкарыстанні браўзэра Opera Mini, інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL»
выдаткоўваецца толькі пры запампоўцы файлаў памерам больш за 15 МБ, файлаў з
раздзяленнем jar/jad, струменевага аўдыё/відэа;
7.6. з'яўляюцца ўдзельнікамі акцый на набыццё абсталявання, у першую чаргу
выдаткоўваюцца пакеты інтэрнэт-трафіка у рамках гэтых акцый;
8. У абанентаў-карыстальнікаў паслугі «Ultra XL» інтэрнэт-трафік у рамках гэтай паслугі
не выдаткоўваецца на Інтэрнэт-рэсурсы, доступ да якіх вызначаны асобнымі
тарыфікацыйнымі катэгорыямі, а таксама пры доступе на тэхналагічныя Інтэрнэт-рэсурсы
МТС.
9. Для Абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія знаходзяцца ў роўмінгу,
тарыфікацыя выходных тэлефанаванняў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дзеючым
Прэйскурантам тарыфаў на паслугі міжнароднага роўмінгу. У гэтым выпадку трафік ва

ўсе сеткі Рэспублікі Беларусь у рамках паслугі «Ultra XL» не змяншаецца і не
выдаткоўваецца.
10. Для абанентаў з падключанай паслугай «Ultra XL», якія знаходзяцца ў роўмінгу,
тарыфікацыя ўваходнага/выходнага інтэрнэт-трафіка ажыццяўляецца шляхам збірання
тарыфу на паслугу «GPRS (1 MB)» (за перададзены / атрыманы трафік) у адпаведнасці з
прэйскурантам на паслугі міжнароднага роўмінгу ў адпаведнай Зоне адзінай тарыфікацыі.
У гэтым выпадку інтэрнэт-трафік у рамках паслугі «Ultra XL» не змяншаецца і не
выдаткоўваецца.
11. Скарыстаць паслугу «Ultra XL» можна толькі пры адсутнасці блакіроўкі абаненцкага
нумара (частковай, прымусовай, добраахвотнай, блакіроўкі «Страта SIM-карты»).
12. Падключыць паслугу «Ultra XL» Абаненты могуць пры дапамозе аднаго з наступных
спосабаў:
12.1. даслаўшы нетарыфікуемы USSD-запыт * 401 #;
12.2. звярнуўшыся ў Салон сувязі МТС, Кантактны цэнтр МТС або ў Гандлёвы аб'ект
Камерцыйных прадстаўнікоў МТС;
12.3. пры дапамозе Мабільнага памочніка або Інтэрнэт-памочніка;
12.4. пры дапамозе мабільнай праграмы «Мой МТС».
13. Падключэнне паслугі «Ultra XL» магчымае толькі пры ўмове дастатковасці сродкаў на
асабовым рахунку Абанента для спісання кошту паслугі. У выпадку, калі ў Абанента
крэдытны метад разлікаў, падключэнне магчымае пры ўмове, калі пасля спісання кошту
паслугі не будзе перавышаная мяжа крэдытнага ліміту.
14. Адключыць паслугу «Ultra XL» Абаненты могуць пры дапамозе аднаго з наступных
спосабаў:
14.1. даслаўшы нетарыфікуемы USSD-запыт *401*0#;
14.2. звярнуўшыся ў Салон сувязі МТС, Кантактны цэнтр МТС або ў Гандлёвы аб'ект
Камерцыйных прадстаўнікоў МТС;
14.3. пры дапамозе Мабільнага памочніка або Інтэрнэт-памочніка;
14.4. пры дапамозе мабільнай праграмы «Мой МТС».
15. Падключэнне і адключэнне паслугі «Ultra XL» ажыццяўляецца з моманту рэгістрацыі
заяўкі на гэтае дзеянне ў праграмна-апаратным комплексе МТС.
16. Змена тарыфнага плана «ULTRA» на любы іншы тарыфны план МТС, скасаванне
Дагавора азначае адмову Абанента ад паслугі «Ultra XL», у сувязі з чым гэтая паслуга
больш не даецца, грашовы эквівалент кошту паслугі не выплачваецца.
17. Абанент можа адмовіцца ад паслугі «Ultra XL» пры дапамозе аднаго са спосабаў,
названых у п.14 гэтых Правілаў. З моманту адмовы ад паслугі прымяняецца п.16.
18. Падключаючы паслугу «Ultra XL», Абанент тым самым пацвярджае сваё азнаямленне і
выказвае згоду з дадзенымі Правіламі і прымае іх.

