Warunki Oferty PrOmOcyjnej „tańsze POłączenia
międzynarOdOWe” dla użytkOWnikóW t-Mobile na kartę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 23.04.2014 r. do odwołania, jednakże nie później niż do dnia 31.07.2014 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Tańsze
połączenia międzynarodowe” (zwaną dalej „Promocją”) na warunkach opisanych poniżej.

2.
2.1.

Warunki oferty
Niniejsza Promocja dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z taryfy Frii (zwanych dalej Klientami). W ramach
Promocji obniżana jest stawka na głosowe połączenia międzynarodowe do wybranych krajów, zgodnie z warunkami opisanymi w
tabeli poniżej.

Kraj:

Cena za minutę połączenia:
Do sieci komórkowych

0,55 zł z VAT

Do sieci stacjonarnych

0,45 zł z VAT

Do sieci komórkowych

0,69 zł z VAT

Do sieci stacjonarnych

0,29 zł z VAT

Białoruś

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,99 zł z VAT

Wietnam

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,29 zł z VAT

Chiny

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,19 zł z VAT

Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,39 zł z VAT

USA, Kanada

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,59 zł z VAT

Australia

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,69 zł z VAT

Wybrane kraje Unii Europejskiej: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska,
Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Do sieci komórkowych
i stacjonarnych

0,59 zł z VAT

Ukraina

Rosja

2.2.

Aby skorzystać z Promocji wystarczy wykonać głosowe połączenie międzynarodowe do wybranych krajów, zgodnie z tabelą w pkt.
2.1, w czasie trwania Promocji oraz posiadać wystarczającą kwotę na koncie.
2.3. Naliczanie promocyjnych stawek jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
2.4. Niniejsza Promocja nie obejmuje Klientów korzystających z ofert promocyjnych:
2.4.1. „Tańsze połączenia na Ukrainę, Białoruś, Wietnam i Chiny”.
2.4.2. „Wszędzie rozmawiaj – T-Mobile na kartę”.
2.4.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z niniejszej Promocji dla Klientów z aktywną ofertą promocyjną „Tańsze połączenia na
Ukrainę, Białoruś, Wietnam i Chiny” jest bezpłatna dezaktywacja oferty promocyjnej Tańsze połączenia na Ukrainę, Białoruś, Wietnam
i Chiny” w jeden ze sposobów opisanych poniżej:
2.4.3.1.
Wysyłając Ekspresowy kod *100*870*2#,
2.4.3.2.
W Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.t-mobile.pl,
2.4.3.3.
W Biurze Obsługi Użytkownika,
2.4.3.4.
W Punktach Sprzedaży T-Mobile,
2.4.3.5.
Wysyłając SMS-a o treści NIE na numer 470.
2.4.4. Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora zlecenia dezaktywacji i zostanie
potwierdzona wiadomością SMS.
2.4.5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z niniejszej Promocji dla Klientów z aktywną ofertą promocyjną „Wszędzie rozmawiaj – TMobile na kartę” jest wygaśnięcie terminu ważności oferty promocyjnej na koncie Klienta.

Obowiązuje od dnia 2014-04-23
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2.5.

Po okresie trwania Promocji opłata za wykonanie głosowego połączenia międzynarodowego do wymienionych w tabeli powyżej
krajów będzie naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub ofertą promocyjną.

3.
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
3.1.1. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub automatycznych połączeń pomiędzy
urządzeniami a abonentem,
3.1.2. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach
(nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do call center), ani
3.1.3. do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub
wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, jak również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego
(zakaz ten dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca) oraz
3.1.4. w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy wskazany w wiążącym Użytkownika
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
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 Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
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