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Zasady przeniesienia numeru telefonu z Mix do systemu T-
Mobile na kartę („Oferta”) 

1. W okresie od dnia 09.04.2013 roku do wycofania niniejszej oferty przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. (dalej „Operator”), które nastąpi nie później niż z 
upływem dnia 21.04.2013 roku, Operator oferuje możliwość promocyjnego przeniesienia numeru telefonu z Mix do systemu T-Mobile na kartę. 

2. Z niniejszej Oferty mogą skorzystać Abonenci Mix*, którzy spełnią kryteria określone przez Operatora. Informacje na temat kryteriów, które musi spełnić 
Abonent Mix, chcąc skorzystać z niniejszej Oferty może uzyskać w Punktach Sprzedaży Operatora oraz poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi 
Użytkownika. 
 
*dotyczy abonentów: "Mix", „Era Mix”.  
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent Mix" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z 
Operatorem zawartej na piśmie: 
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28 
września 2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 
października 2003 (z późn. zm.) albo  
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 
czerwca 2011 r. 

 
3. Warunkiem przeniesienia numeru do systemu T-Mobile na kartę jest rozwiązanie w formie pisemnej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 

podpisanej w Mix (dalej „Umowa”)  oraz złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej dotyczącego chęci przeniesienia numeru telefonu do systemu T-
Mobile na kartę. W przypadku rozwiązania Umowy bez jednoczesnego złożenia  oświadczenia, o którym mowa powyżej, takie oświadczenie można złożyć 
telefonicznie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia Umowy, 
ze skutkiem na 7 dzień miesiąca kalendarzowego następującego po okresie wypowiedzenia.  

4. W myśl złożonego oświadczenia woli dotyczącego chęci  przeniesienia numeru telefonu do systemu T-Mobile na kartę, złożonego w formie pisemnej przy 
rozwiązaniu Umowy lub w formie ustnej podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika po wcześniejszym pisemnym 
wypowiedzeniu Umowy numer zostanie zaktywowany w systemie T-Mobile na kartę na warunkach określonych w pkt. 6 niniejszego dokumentu. 

5. Złożenie przez Abonenta Mix oświadczenia woli dotyczącego chęci przeniesienia numeru telefonicznego z Mix do systemu T-Mobile na kartę, w sposób 
określony w pkt. 3, jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszej Ofercie oraz odpowiednim cenniku taryfy Hot w systemie T-Mobile na 
kartę. 

6. Aktywacja przez Operatora numeru w systemie T-Mobile na kartę nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od daty rozwiązania przez Operatora Umowy zgodnie 
z warunkami opisanymi w pkt. 3. 

7. W chwili aktywacji numeru w systemie T-Mobile na kartę Użytkownik T-Mobile na kartę** (zwany dalej „Użytkownikiem”) tego numeru otrzymuje: 
7.1. dotychczasowy stan konta ( środki na koncie), pakiet T-Mobile jednostek, oraz stan i datę ważności Terminowych Minut 
7.2. dotychczasową datę Ważności Konta. 

 
** Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) na warunkach Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników obowiązującego od dnia  5 czerwca 
2011 r. 

 
8. Usługi aktywne na koncie w Mix w momencie przeniesienia numeru do systemu T-Mobile na kartę zostają dezaktywowane. 
9. Opłaty cykliczne, naliczone i pobrane z konta Mix w przypadku migracji do systemu T-Mobile na kartę nie są rozliczane proporcjonalnie. 
10. W sytuacji przekroczenia terminu Ważności Konta w systemie T-Mobile na kartę możliwość korzystania z połączeń i usług jest blokowana zgodnie z zasadami 

opisanymi we właściwym cenniku doładowań dla Użytkowników T-Mobile na kartę. 
11. Numer przeniesiony z Mix do systemu T-Mobile na kartę aktywowany jest na taryfie Hot. 
12. Operator nie pobiera opłaty za przeniesienie numeru z Mix do systemu T-Mobile na kartę. 
13. Skorzystanie z przeniesienia numeru telefonu z Mix do systemu T-Mobile na kartę nie zwalnia Abonenta Mix od uregulowania wszystkich należności 

przysługujących Operatorowi z tytułu korzystania przez niego z Usług Telekomunikacyjnych podczas obowiązywania Umowy.  
14. Operator informuje jednocześnie, że dotychczasowe dane adresowe Abonenta Mix zostaną przeniesione na konto Użytkownika systemu T-Mobile na kartę. W 

przypadku zmiany danych, nowy Użytkownik jest zobowiązany zgodnie z Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie 
Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników do dostarczenia do Operatora wypełnionej Karty Rejestracyjnej ze swoimi danymi. 

15. Zaprzestanie oferowania niniejszej Oferty, w tym wycofanie jej przez Operatora przed wskazanym powyżej terminem, nie będzie mieć wpływu na prawa osób, 
które związały się jej warunkami. 

16. W ciągu 30 dni od momentu przeniesienia numeru do systemu T-Mobile na kartę każdemu Użytkownikowi systemu T-Mobile na kartę, który doładuje konto 
kwotą minimum 5 zł z VAT w dowolny dostępny w systemie T-Mobile na kartę sposób zostanie włączony serwis „Granie na Czekanie” (dalej „Serwis”). 

17. Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usługi. 
18. Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Użytkownik korzystający z niniejszej Oferty otrzyma bezpłatnie jeden utwór wybrany przez Operatora oraz 

bezpłatny abonament przez pierwszy Cykl 30 dniowy T-Mobile na kartę. Po upływie terminu obowiązywania bezpłatnego abonamentu Serwisu „Granie na 
Czekanie” aktywacja jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony. Opłata cykliczna za korzystanie z Serwisu wynosi 2 zł z VAT. 

19. Użytkownik korzystający z niniejszej Oferty może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu „Granie na Czekanie” poprzez wysłanie ze swojego telefonu 
SMS-a o treści: NIE na bezpłatny numer 80333. 

20. Przed upływem terminu obowiązywania bezpłatnego abonamentu za świadczenie Serwisu „Granie na czekanie”, o którym mowa w pkt. 18 Użytkownik 
otrzyma SMS informujący o przejściu na okres płatny w wysokości 2 zł z VAT za Cykl 30 dniowy oraz o możliwości bezpłatnej rezygnacji z Serwisu „Granie na 
Czekanie”. 

21. Każdy Użytkownik, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” dostępnym na stronie internetowej www.t-mobile.pl/granie ma 
możliwość odpłatnej zmiany utworu wybranego przez Operatora na inny utwór z oferty dostępnej pod adresem www.t-mobile.pl/granie. 

 
 
Postanowienia końcowe 
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia obowiązujących Użytkownika cenników i regulaminów 

świadczenia usług telekomunikacyjnych podane do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl oraz postanowienia „Regulaminu Serwisu „Granie na 
Czekanie”/„Szafa Gra””. 

23. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.  
24. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.  

http://www.t-mobile.pl/granie
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25. 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 Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza. 
 


