WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ: DOSPRZEDAŻ USŁUG NATARYFACH
RODZINNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH (Nielimitowany pakiet minut
DO KRAJOWYCH SIECI KOMóRKOWYCH).
1.
1.1.
1.2.

Opis oferty
Czas trwania promocji: od dnia 03.04.2014 do dnia 31.07.2014.
Promocja dotyczy aktywacji następujących usług: Nielimitowany pakiet minut (non stop) do krajowych sieci komórkowych za 10 zł,
Nielimitowany pakiet minut (non stop) do krajowych sieci komórkowych za 15 zł oraz Nielimitowany pakiet minut (non stop) do
krajowych sieci komórkowych za 20 zł.
1.3. Oferta promocyjna T-Mobile Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12,02-674 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, o kapitale zakładowym: 471.000.000 PLN (wpłacony w całości), operatora TMobile (zwanego
dalej T-Mobile Polska S.A. lub „Operatorem”).
1.4. Operator w ramach oferty specjalnej oferuje Abonentom T-Mobile*, którzy korzystają z taryf Rodzina, aktywację usług zgodnie z
poniższymi warunkami
Oferty.
*Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" 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 z dnia 6 lipca
2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003
(z późn. zm.) albo Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28
września 2009 r. albo (2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na
rzecz Abonentów T-Mobile obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r. albo Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na
rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.
2.
Warunki oferty:
2.1. Z Oferty może skorzystać każdy Abonent, który spełnia warunki określone przez Operatora, który jednocześnie nie zalega z
płatnościami z tytułu realizacji Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a także nie ma innych nieuregulowanych
zobowiązań wobec Operatora oraz otrzymał od Operatora SMS zachęcający do skorzystania z oferty.
Abonent może aktywować tylko taki rodzaj usługi jaki został mu zaproponowany przez Operatora zgodnie z tabelą nr. 1:
Tabela nr.1.
Lp.

Nazwa usługi:

Opis:

Opłata:

1.

Promocyjny pakiet minut (non stop) do
krajowych sieci komórkowych to pakiet 44640
minut do wszystkich krajowych sieci
komórkowych przyznawanych co miesiąc przez
cały okres trwania Umowy, obowiązujący tylko w
cyklu rozliczeniowym, w którym został przyznany.
Minuty zawarte w pakiecie „Promocyjny pakiet
minut ( non stop) do krajowych sieci
komórkowych” nie dotyczą połączeń z numerami
900, 602 950 000, 602 963, 608 908,
Nielimitowany pakiet minut (non 602
608
955, 608 966,602 913, Numerami premium,
stop) do krajowych sieci Numerami
bezpłatnymi, połączenia typu faksy,
komórkowych za 10 zł
przeniesienia,
połączeń
roamingowych,
połączeń wideo. Opłata abonamentowa za
usługę oraz ilość minut
jest rozliczana
proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania
usługi w Cyklu Rozliczeniowym. Włączenie
Usługi następuje na życzenie Abonenta, a opłata
jest naliczana na fakturze za każdy cykl bilingowy
z góry. Aktywacja Usługi zostanie potwierdzona
SMS-em.

Opłata miesięczna 10 zł

2.

Promocyjny pakiet minut (non stop) do
krajowych sieci komórkowych to pakiet 44640
minut do wszystkich krajowych sieci
komórkowych przyznawanych co miesiąc przez
cały okres trwania Umowy, obowiązujący tylko w
cyklu rozliczeniowym, w którym został przyznany.
zawarte w pakiecie „Promocyjny pakiet
Nielimitowany pakiet minut (non Minuty
( non stop) do krajowych sieci
stop) do krajowych sieci minut
komórkowych” nie dotyczą połączeń z numerami
komórkowych za 15 zł
602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908,
608 955, 608 966,602 913, Numerami premium,
Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy,
przeniesienia,
połączeń
roamingowych,
połączeń wideo. Opłata abonamentowa za
usługę oraz ilość minut
jest rozliczana
proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania

Opłata miesięczna 15 zł
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Warunki Oferty Promocyjnej „Dosprzedaż usług na taryfach Rodzinnych w promocyjnych cenach (Nielimitowany pakiet minut do krajowych sieci
komórkowych).

usługi w Cyklu Rozliczeniowym. Włączenie
Usługi następuje na życzenie Abonenta, a opłata
jest naliczana na fakturze za każdy cykl bilingowy
z góry. Aktywacja Usługi zostanie potwierdzona
SMS-em.

3.

Promocyjny pakiet minut (non stop) do
krajowych sieci komórkowych to pakiet 44640
minut do wszystkich krajowych sieci
komórkowych przyznawanych co miesiąc przez
cały okres trwania Umowy, obowiązujący tylko w
cyklu rozliczeniowym, w którym został przyznany
Minuty zawarte w pakiecie „Promocyjny pakiet
minut ( non stop) do krajowych sieci
komórkowych” nie dotyczą połączeń z numerami
900, 602 950 000, 602 963, 608 908,
Nielimitowany pakiet minut (non 602
955, 608 966,602 913, Numerami premium,
stop) do krajowych sieci 608
Numerami
bezpłatnymi, połączenia typu faksy,
komórkowych za 20 zł
przeniesienia,
połączeń
roamingowych,
połączeń wideo.
Opłata abonamentowa za usługę oraz ilość
minut jest rozliczana proporcjonalnie do ilości
dni
obowiązywania
usługi
w
Cyklu
Rozliczeniowym. Włączenie Usługi następuje na
życzenie Abonenta, a opłata jest naliczana na
fakturze za każdy cykl bilingowy z góry.
Aktywacja Usługi zostanie potwierdzona SMSem.

Opłata miesięczna 20 zł

2.2. Aktywacja usług wskazanych w Tabeli nr. 1 w w/w opcjach możliwa jest raz na cały okres trwania Umowy.
2.3. Abonent będzie mógł aktywować usługi poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta, bądź osobiście w Sklepie lub Salonie Firmowym
T-Mobile. Włączenie Usługi zrealizowane będzie w przeciągu 5 dni od daty zlecenia aktywacji.
2.4. Kolejność wykorzystywania minut wliczonych w Opłatę Abonamentową oraz dostępnych w usługach dla taryf Rodzinnych:
2.4.1. Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych
2.4.2. Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci stacjonarnych
2.4.3. Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce
2.4.4. Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w kraju
2.4.5. Sieć Rodzinna
2.4.5. Promocyjny pakiet minut do wszystkich sieci krajowych
2.5. Abonent nie może dezaktywować usługi w całym okresie trwania Umowy lub Aneksu do Umowy.
Usługi aktywne będą do momentu zawarcia Aneksu do Umowy lub rezygnacji z usług.
2.6 Zmiana taryfy na inną niż Rodzina w czasie trwania niniejszej Oferty powoduje dezaktywację usług.
2.7 Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty w dowolnym terminie, bez konieczności podawania przyczyn. Zlecenia
aktywacji Usług złożone przed terminem zakończenia Oferty zostaną przez Operatora zrealizowane.
2.9 Szczegółowe warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym Regulaminie są zgodne z warunkami opisanymi w Cenniku Taryf
Rodzinnych.
2.10 Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, iż nie ma prawa:
2.10.1 Za pomocą Karty SIM wydanej przez Operatora (dalej „Karta SIM”) kierować ruchu z sieci innych operatorów do sieci TMobile lub innych sieci telekomunikacyjnych;
2.10.2 Wykorzystywać Karty SIM w urządzeniu realizującym funkcje zakończenia sieci stałej lub działającym na podobnej zasadzie
(Fixed Cellular Terminal ), chyba, że jest to dokonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem,
przewidującej wyraźnie taką możliwość;
2.10.3 Generowania sztucznego ruchu, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji
informacji, bądź, którego celem jest wygenerowanie pewnej ilości lub czasu połączeń.
2.11 Abonent potwierdza, że jest mu wiadome, że naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora
podstawę do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
2.12 Skorzystanie z niniejszych Usług oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez Abonenta.
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