REGULAMIN „T-mobile MYbOX”

1.
1.1.

Zasady oferowania serwisu
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i zakres działania serwisu „T-Mobile MyBox” (zwanego dalej
„Serwisem”), świadczonego przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem rejestrowym KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln
PLN wpłaconym w całości, e-mail boa@t-mobile.pl (zwaną dalej „Operatorem”).

1.2.

Uprawnionymi do skorzystania z Serwisu są wszyscy abonenci Operatora będący stroną umowy na piśmie oraz wszyscy użytkownicy
systemów na kartę Operatora za wyjątkiem użytkowników „tuBiedronka”. W dalszej części Regulaminu będą oni zwani
„Użytkownikami”.

1.3.

Z Serwisu można korzystać jedynie w oparciu o urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android (wersja 2.2 lub nowsza), dalej
zwane „Urządzeniem”.

1.4.

Serwis polega na uzyskaniu dostępu do aplikacji/usług i informacji przekierowujących do Internetu lub Google Play. Korzystanie z
tych aplikacji/usług odbywa się na podstawie odrębnych warunków (regulaminów).

1.5.

Operator w zakresie świadczenia Serwisu może komunikować się z Użytkownikiem SMS-ami oraz powiadomieniami przesyłanymi za
pomocą aplikacji. Wiadomości te dotyczyć będą aktualnej oferty Serwisu, w tym aplikacji oferowanych w ramach Serwisu.

1.6.

Serwis dostępny jest przez aplikację zainstalowaną na Urządzeniu. Aplikacja taka jest preinstalowana na wybranych Urządzeniach
nabytych w sieci sprzedaży Operatora. Użytkownicy Urządzeń nieposiadających preinstalowanej aplikacji mogą samodzielnie
pobrać ją na swoje Urządzenie wysyłając bezpłatny SMS o treści „mybox” na numer 80545. W odpowiedzi otrzymają adres URL, z
którego będzie można pobrać aplikację. Transmisja danych służąca korzystaniu z Serwisu tj. ściągnięciu podstawowej aplikacji oraz
pobraniu aplikacji, odbywająca się w sieci Operatora nie jest taryfikowana. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że nie dotyczy
to korzystania z aplikacji pobranych za pośrednictwem Serwisu, gdzie transmisja ta jest taryfikowana zgodnie z cennikiem dostawcy
Internetu.

1.7.

W ramach Serwisu Operator zbiera informacje techniczne i statystyczne niezbędne do poprawnego działania Serwisu:
1.7.1.
Informacje techniczne są zbierane za pomocą biblioteki ACRA i dotyczą awarii Serwisu (aplikacji służącej do korzystania
z Serwisu). Informacje te są przesyłane z Urządzenia Użytkownika bezpośrednio na serwer Operatora.
1.7.2.
Informacje statystyczne zbierane są za pomocą biblioteki Google Analytics. Są one zanonimizowane dotyczą sposobu
korzystania z aplikacji przez Użytkowników. Informacje te są zbierane w paczki i okresowo przesyłane na serwery usługi
Google Analytics oraz dostępne poprzez narzędzia analityczne Google Analytics.

1.8.

Korzystanie z Serwisu łączy się jedynie z takimi zagrożeniami jakie występują w związku z korzystaniem z Internetu (wirusy, hakerzy).

1.9.

W sytuacji, gdy Użytkownik do korzystania z Serwisu używa sieci WiFi, otwarcie Serwisu na Urządzeniu wiąże się z automatycznym
wysłaniem bezpłatnego na terenie kraju SMSa na numer +4880326. W przypadku korzystania z roamingu międzynarodowego SMS
ten nie będzie wysyłany.

1.10. Reklamacje mogą być wnoszone i będą rozpatrywane w takim samym trybie jak tryb opisany w wiążącym użytkownika regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, w tym drogą elektroniczną na adres boa@t-mobile.pl.
1.11. W celu rozwiązania umowy o świadczenie Serwisu należy odinstalować aplikację.
1.12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2016 r.

Obowiązuje od dnia 2016-04-06
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