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Warunki Oferty Promocyjnej „Równa stawka do wszystkich 
operatorów w kraju” dla Użytkowników T-Mobile na kartę 

1. Opis oferty 
W okresie 18.05.2013r. do wycofania niniejszej oferty, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. („Operator”) oferuje  na zasadach opisanych w niniejszych warunkach 
(zwanych dalej „Warunkami”) usługę „Równa stawka do wszystkich operatorów w kraju” (zwaną dalej „Usługą”). 

1.1. Usługa polega na możliwości korzystania z niższych stawek za krajowe połączenia głosowe realizowane do abonentów i użytkowników P4 Sp. z o.o., 
Cyfrowego Polsatu S.A., Mobyland Sp. z o.o., Aero2 Sp. z o.o. oraz do abonentów i użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne  
z wykorzystaniem sieci któregokolwiek ze wskazanych operatorów. 

 
 

Taryfa Hot, Tak Tak Hot Nowy Tak Tak 

Minuta połączenia w ramach usługi „Równa 
stawka do wszystkich operatorów w kraju” 

0,30 zł 
0,59 zł; 

0,57 zł  w ramach usługi  
Nowy Tak Tak po 4 miesiącach 

Aktywacja usługi bezpłatna 

 
 
2. Warunki oferty 
2.1. Z  Usługi mogą skorzystać Użytkownicy T-Mobile na kartę* korzystający z taryfy Nowy Tak Tak, Hot lub Tak Tak Hot (dalej „Klienci”), którzy: 
2.1.1. zawarli Umowę do dnia 18.03.2013 r. (włącznie) oraz 
2.1.2. w okresie oferowania niniejszych warunków aktywują Usługę, w sposób określony poniżej.  
2.2. Aktywacja Usługi jest bezpłatna i możliwa poprzez wysyłanie Ekspresowego kodu *100*475# 
2.3. W okresie trzydziestu dni pokrywających się z danym Cyklem rozliczeniowym Klient może tylko raz dezaktywować i tylko raz aktywować Usługę.  Ponowna 

aktywacja Usługi będzie możliwa po zakończeniu tego okresu. 
2.4. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia przez Klienta i zostanie potwierdzona SMS-em wysłanym przez Operatora.  

W przypadku Klientów przebywających na roamingu, czas aktywacji może zostać wydłużony do 14 dni. 
2.5. Po aktywacji Usługa obowiązuje bezterminowo, chyba że Klient zleci dezaktywację Usługi. 
2.6. Dezaktywacja usługi jest możliwa poprzez wysłanie Ekspresowego kodu: *100*475*2# 
2.7. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu Usługi poprzez wysłanie Ekspresowego kodu: *100*475*1# 
2.8. Usługa nie dotyczy połączeń roamingowych. 

 
3. Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych 
3.1. Korzystając z warunków niniejszej oferty, Klient nie może używać Karty SIM do:  
3.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  
3.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub  
3.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. 
3.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 
3.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Klienta regulaminu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. oraz cennika.  
3.4. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta.  
3.5. O każdej zmianie niniejszego dokumentu Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl. 
3.6. 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. 

 
 
4. Objaśnienia 

 
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze 
czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach jednego z niżej wymienionych dokumentów: 
(1) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. 
(z późn. zm.), 
(2) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników obowiązującego od dnia  
5 czerwca 2011 r., 
(3) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę. 
 

 


