Warunki Oferty Promocyjnej „Starter Między Nami”

1.
1.1.
1.2.

Opis oferty
W okresie od 8.06.2011 do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (zwana
dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) możliwość zakupu promocyjnego „Startera
Między Nami” w systemie Tak Tak – T-Mobile na kartę oraz skorzystania z usługi promocyjnej opisanej poniżej.
W zakupionym w ramach niniejszej oferty pakiecie startowym „Starter Między Nami” Użytkownik otrzymuje zestaw dwóch kart SIM (zwany dalej „Zestawem”),
z przypisanymi dwoma oddzielnymi numerami telefonicznymi. Specyfikację kont abonenckich obu numerów przedstawiono w poniższej tabeli.
„Starter Między Nami” w systemie Tak Tak – T-Mobile na kartę
Cena zestawu (dwie karty SIM) 29 zł z VAT
Taryfa Hot
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili
20 zł z VAT (10 zł z VAT na każdym z kont)
aktywacji
Ważność konta na połączenia wychodzące 366 dni*
Ważność konta na połączenia przychodzące 396 dni*
 dwie karty SIM z dwoma numerami telefonów
Pakiet zawiera  bezpłatne połączenia pomiędzy numerami z jednego zestawu (ograniczone długością połączenia)**
 serwis „Granie na Czekanie” na start bez opłaty abonamentowej do końca drugiego Cyklu od aktywacji

* czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego,
** szczegółowe informacje w rozdziale „Warunki oferty”.
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Warunki oferty
W ramach usługi promocyjnej (dalej: „Usługa promocyjna”) krajowe połączenia głosowe pomiędzy kartami SIM zakupionymi w ramach jednego Zestawu są
bezpłatne, pod warunkiem, że jednorazowo takie połączenie trwa nie dłużej niż 30 minut. Od 31 minuty opłata za połączenie jest naliczana zgodnie z
cennikiem taryfy lub usługi, z której Użytkownik korzysta.
Usługa promocyjna jest aktywna przez okres 366 dni od daty wykonania pierwszego połączenia z karty SIM aktywowanej przez Użytkownika jako pierwsza z
Zestawu.
Samodzielna dezaktywacja przez Użytkownika aktywnej Usługi promocyjnej jest niemożliwa. Usługa promocyjna wygasa automatycznie na danym numerze
telefonu Tak Tak - T-Mobile na kartę po upływie terminu podanego w pkt 2.2 (o ile postanowienia innych ofert promocyjnych Operatora, którymi Użytkownik
zwiąże się, nie będą stanowiły inaczej) lub na skutek zmiany przez Użytkownika systemu Tak Tak - T-Mobile na kartę na inny system oferowany przez
Operatora lub u innego operatora.
Użytkownik nie może aktywować numerów z Zestawu w usłudze oferującej preferencyjne koszty połączeń ze wskazanym konkretnym numerem telefonu (w
tym w usłudze Numerki za Grosze).
Aby wykonać połączenie pomiędzy numerami z Zestawu stan konta Użytkownika inicjującego połączenie musi pozwalać na wykonywanie połączeń.
W przypadku zmiany przez Użytkownika systemu Tak Tak - T-Mobile na kartę na inny system oferowany przez Operatora lub u innego operatora, Usługa
promocyjna zostanie dezaktywowana (bez możliwości przywrócenia w przypadku ponownego przeniesienia numeru do systemu Tak Tak – T-Mobile na
kartę).
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia numeru zdefiniowanego w Usłudze promocyjnej bezpłatnych połączeń poprzez wpisanie Ekspresowego kodu
*100*70# oraz u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 lub w Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl,
Usługa promocyjna nie dotyczy: połączeń wykonanych w roamingu, połączeń przekierowanych, połączeń wideo.
Serwis "Granie na czekanie"
Każdemu Użytkownikowi, który zakupi dowolny Starter Tak Tak – T-Mobile na kartę dostępny w niniejszych Warunkach oraz doładuje konto kwotą minimum
5 zł z VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis "Granie na Czekanie" (dalej "Serwis").
Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym ten fakt oraz informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu.
Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie pobierze opłaty (zmiana
utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisów "Granie na Czekanie" oraz "Szafa Gra" dostępnym na stronie
internetowej http://www.t-mobile.pl/granie). Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego
trwającego od aktywacji Serwisu do końca Cyklu Tak Tak – T-Mobile na kartę, następującego po Cyklu Tak Tak– T-Mobile na kartę, w którym nastąpi
aktywacja. Po zakończeniu okresu promocyjnego za dalsze korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie
Serwisów "Granie na Czekanie" oraz "Szafa Gra", w wysokości 2 zł z VAT / Cykl Tak Tak – T-Mobile na kartę.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a o treści: M (spacja) dziewięciocyfrowy numer
swojego telefonu na bezpłatny numer 80333.
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu "Granie na czekanie" pobierana
będzie opłata abonamentowa oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
Numery informacyjne
Komenda

Sprawdzenie stanu konta głównego
Sprawdzenie numeru aktywnego w
usłudze bezpłatnych połączeń w
ramach Startera Między Nami

Obowiązuje od dnia 2011-06-08

Numer / Ekspresowy kod
*101#
*9898
*100*70#
*9602

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak - T-Mobile na kartę
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody Tak Tak - T-Mobile
na kartę jest bezpłatne
połączenie bezpłatne z obszaru Polski
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody Tak Tak - T-Mobile
na kartę jest bezpłatne
połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski, opłata za połączenie
z konsultantem zgodna z cennikiem
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Połączenie z Biurem Obsługi
Użytkownika
Informacja handlowa

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie Polski, opłata za połączenie
z konsultantem zgodna z cennikiem

602 960 200

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie

0 801 202 602

opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.

Integralność sieci telekomunikacyjnej
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 5.1.1 i 5.1.2.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
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Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia możliwości skorzystania przez Użytkownika z usług Premium od dokonania pierwszego doładowania konta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na http://www.t-mobile.pl,
postanowienia cennika (w tym Cennika doładowań dla Użytkowników Systemu Tak Tak - T-Mobile na kartę) oraz Regulaminu Serwisów „Granie na Czekanie”
oraz „Szafa Gra”.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszych Warunków w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych
przez Użytkownika.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku
VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane
w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
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