
 

Obowiązuje od dnia 2011.06.05 ze zmianami z 01.08.2011  1

 

 

Warunki cenowe usługi BeKaP obowiązujące od dnia 
05.06.2011. 
 

 
 
1. Warunki cenowe usługi BeKaP dla grupy Taryf Rodzinnych* oraz Taryfy Happy** w Tak Tak T-Mobile na kartę 

Opłata Abonamentowa  2,00 zł z VAT (1,63 zł netto)  
 
* Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość opłat wyliczona według cen 
netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie 
obliczonego podatku VAT. 
** 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. 
 
1.1.  Pozostałe warunki określone zostały w dokumencie Warunki cenowe usługi BeKaP , które obowiązują od dnia 1.12.2009r.  
1.2. Niniejsze Warunki cenowe  obowiązują od 05.06.2011 r.  
 
2. Warunki cenowe usługi BeKaP dla grupy taryf „Nowa Firma” 
 

Opłata Abonamentowa  1,97 zł z VAT (1,60 zł netto)  
 
2.1. Pozostałe warunki określone zostały w dokumencie Warunki cenowe usługi BeKaP, które obowiązują od dnia 1.12.2009r.  
2.2. Niniejsze Warunki cenowe obowiązują od 05.06.2011 r. 
 
3. Warunki cenowe usługi BeKaP dla grupy taryf „Pakiet dla Biznesu” oraz „Pakiet Korporacyjny” 
 

Opłata Aktywacyjna  1,63 zł netto  

Opłata Abonamentowa  1,60 zł netto  
 
3.1. Informacje na temat innych taryf, niż grupy taryf „Pakiet dla Biznesu” oraz „Pakiet Korporacyjny”, w których usługa BeKaP (daklej „Usługa”) jest dostępna, 

można uzyskać w Biurze Obsługi Abonenta, Biurze Obsługi Użytkownika, Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.t-mobile.pl. 
3.2. Korzystanie z Usługi i związana z nim transmisja danych na terenie kraju (w sieci Operatora) odbywa się w ramach Opłaty Abonamentowej, pod warunkiem 

wykorzystania APN-u: Internet, WAP, WAPTT lub Internettt. W przypadku wykorzystania innych APN-ów Operator nalicza opłaty za transmisję danych zgodnie 
z cennikiem taryfy właściwej dla Abonenta iubUżytkownika (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami” lub oddzielnie „Użytkownikiem”). Operator nie gwarantuje 
możliwości korzystania z Usługi w przypadku korzystania z APN-ów prywatnych lub dedykowanych do innych usług. 

3.3. Pobranie aplikacji BeKaP na telefon Użytkownika z serwera Operatora i związana z nim transmisja danych odbywa się w ramach Opłaty Abonamentowej przy 
zachowaniu warunków wskazanych w pkt 3.2. Połączenia z serwerem certyfikacji w celu potwierdzenia certyfikatu aplikacji, jakie mogą towarzyszyć 
procesowi instalowania aplikacji na telefonie Użytkownika związane z zastosowanymi w telefonie przez producenta mechanizmami potwierdzania 
bezpieczeństwa instalowanych aplikacji (potwierdzenie certyfikatu), podlegają opłatom za transmisję danych zgodnie z cennikiem taryfy właściwej dla 
danego Użytkownika. 

3.4. Transmisja danych w ramach Usługi za granicą podlega opłatom zgodnie z cennikiem za korzystanie z usług transmisji danych w roamingu dla taryfy 
właściwej dla danego Użytkownika. 

3.5. Jeśli korzystanie ze wskazanych w tytule niniejszego dokumentu taryf połączone jest z opcją pakietu wartościowego Opłata Abonamentowa rozliczana jest z 
pakietu wartościowego. 

3.6. Niniejsze Warunki cenowe ważne są od 05.06.2011 r. Do cen netto doliczany jest podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. 
Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury. Wartość opłat za usługi jest sumą wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz 
stosownie obliczonego podatku VAT. 

3.7. Pozostałe warunki określone zostały w dokumencie Warunki cenowe usługi BeKaP , które obowiązują od dnia 1.12.2009r.  
 
4. Warunki cenowe usługi BeKaP dla taryf Mix w Era Mix  
 

Opłata Aktywacyjna  2,00 zł z VAT 

Opłata miesięczna  2,00 zł z VAT 
 
4.1. Informacje na temat innych taryf niż taryfy Mix w Era Mix, w których Usługa BekaP (dalej zwana „Usługą”) jest dostępna, można uzyskać w Biurze Obsługi 

Abonenta, Biurze Obsługi Użytkownika, Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.t-mobile.pl. 
4.2. Korzystanie z Usługi i związana z nim transmisja danych na terenie kraju (w sieci Operatora) odbywa się w ramach Opłaty miesięcznej, pod warunkiem 

wykorzystania APN-u: Internet, WAP, WAPTT lub Internettt. W przypadku wykorzystania innych APN-ów Operator nalicza opłaty za transmisję danych zgodnie 
z cennikiem taryfy właściwej dla danego Abonenta lub  Użytkownika .(zwanych dalej łącznie „Użytkownikami” lub oddzielnie „Użytkownikiem”). Operator nie 
gwarantuje możliwości korzystania z Usługi w przypadku korzystania z APN-ów prywatnych lub dedykowanych do innych usług. 

4.3. Pobranie aplikacji BeKaP na telefon Użytkownika z serwera Operatora i związana z nim transmisja danych odbywa się w ramach Opłaty miesięcznej przy 
zachowaniu warunków wskazanych w pkt 4.2. Połączenia z serwerem certyfikacji w celu potwierdzenia certyfikatu aplikacji, jakie mogą towarzyszyć 
procesowi instalowania aplikacji na telefonie Użytkownika, związane z zastosowanymi w telefonie przez producenta mechanizmami potwierdzania 
bezpieczeństwa instalowanych aplikacji (potwierdzenie certyfikatu), podlegają opłatom za transmisję danych zgodnie z cennikiem taryfy właściwej dla 
danego Użytkownika. 

4.4. Transmisja danych w ramach Usługi za granicą podlega opłatom zgodnie z cennikiem za korzystanie z usług transmisji danych w roamingu dla taryfy 
właściwej dla danego Użytkownika.  

4.5. Niniejsze Warunki cenowe ważne są od dnia 05.06.2011 r. Ceny podane są w wartościach obejmujących podatek VAT. Podatek VAT jest wyliczony według 
stawki określonej przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub 
innej formy doładowania konta w Era Mix. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług jest wyliczana w oparciu o ceny netto. Przy 
informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota w wartości uwzględniającej podatek VAT, zaokrąglonej do pełnego grosza. 

4.6. Pozostałe warunki określone zostały w dokumencie Warunki cenowe usługi BeKaP, które obowiązują od dnia 1.12.2009r.  


