Warunki oferty promocyjnej „Transfer bez telefonu - MNP”

Kody Promocji: w tabeli 1.3
1.
Opis oferty
1.1. W okresie od 07.05.2014 r. do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-Mobile”) , które nastąpi
nie później niż z upływem dnia 31.07.2014 r., Operator oferuje zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na
poniższych warunkach na czas oznaczony 24 miesięcy (dalej „Umowa”). Niniejsze warunki będą zwane dalej „Warunkami” lub
„Ofertą”.
1.2. Opłata za przyłączenie w niniejszej promocji wynosi 1 zł z VAT. Opłata ta jest doliczana do pierwszej faktury miesięcznej, wystawionej
po aktywacji Karty SIM. Karta SIM oferowana w niniejszej promocji działa w każdym telefonie operatora T-Mobile oraz w każdym innym
telefonie nieposiadającym blokady Karty SIM, z którego można korzystać w T-Mobile.
1.3. Promocyjny Zestaw:
Zestaw

Comfort

Premium

39,99 zł

49,99 zł

Promocyjny pakiet minut do wszystkich krajowych sieci
komórkowych

800

-

Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci
komórkowych (44640)
Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci
stacjonarnych (44640)

10 zł

0 zł

5 zł

5 zł

0 zł za 1-szy Cykl Rozliczeniowy; 5 zł za
każdy następny cykl
0 zł
od 0 MB do 1 GB - 0 zł; za transmisję
powyżej 1GB do 2 GB - 10 zł

0 zł za 1-szy Cykl Rozliczeniowy; 5 zł za każdy
następny cykl
Brak

Abonament za Zestaw z aktywną opcją f@ktura

Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w kraju
Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce
Bezpieczny Internet 1 GB
Bezpieczny Internet 2 GB
Kod promocji dla MNP

Wyjaśnienia do tabeli:

P_PAK_80_1GB_VX_MNP_24

od 0 MB do 2 GB - 0 zł; za transmisję powyżej 2
GB do 3 GB - 10 zł
P_PAK_110_2GB_VX_MNP_24

W ramach niniejszej oferty promocyjnej zestaw Comfort odnosi się do taryfy „Comfort – Rodzina 80”, zaś zestaw Premium – do taryfy „Premium -

Rodzina110”.

W przypadku usług za 0 zł, 0 zł za 1-szy Cykl Rozliczeniowy lub Bezpieczny Internet, usługa aktywowana jest automatycznie; w przypadku pozostałych usług na wniosek Abonenta

1.3.1. Umowa zawarta na niniejszych warunkach określana jest dalej jako „Umowa”. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza
aktywację wybranego przez Abonenta Zestawu. Każdy Zestaw składa się ze wskazanej w pkt.1.3 taryfy, bez aktywacji Minut
wliczonych w Opłatę Abonamentową, określonych w Cenniku Taryf Rodzinnych. W miejsce minut „Minuty wliczone w Opłatę
Abonamentową” aktywowane są Promocyjne minuty do wszystkich krajowych sieci komórkowych, lub Promocyjny pakiet
minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych.
1.3.2. Opłaty abonamentowe podane w tabeli 1.3 uwzględniają aktywną opcję f@ktura. Wyłączenie opcji f@ktura wiąże się z
wystawieniem papierowej wersji faktury. W przypadku rezygnacji z opcji f@ktura opłata abonamentowa będzie wyższa o 5 zł.
Po ponownym aktywowaniu opcji f@ktura, opłaty abonamentowe będą naliczane zgodnie z wysokościami wykazanymi w
tabeli 1.3 powyżej tak długo, jak usługa f@ktura będzie aktywna. Po zakończeniu czasu oznaczonego Umowy wysokość i
zasada naliczania opłaty abonamentowej nie ulega zmianie.
1.3.3. 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 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.
1.3.4. Promocyjne pakiety minuty do wszystkich krajowych sieci komórkowych przyznawane są co miesiąc przez cały okres trwania
Umowy i obowiązują tylko w cyklu rozliczeniowym, w którym zostały przyznane. Niewykorzystanie minuty nie przechodzą na
kolejny cykl rozliczeniowy. Minuty z Promocyjnego pakietu minut nie dotyczą połączeń z numerami 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.
1.3.5. Promocyjny pakiet minut w ramach usługi „Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce” przyznawany jest co miesiąc przez
cały okres trwania Umowy i obowiązują tylko w Cklu Rozliczeniowym, w którym zostały przyznane. Niewykorzystanie minuty
nie przechodzą na kolejny cykl rozliczeniowy. Usługa „Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce” dotyczy nielimitowanych
połączeń do Abonentów T-Mobile wyłącznie na krajowe numery komórkowe oraz Użytkowników T-Mobile na kartę. Minuty z
usługi „Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce” nie dotyczą połączeń do Abonentów usług stacjonarnych T-Mobile oraz
z numerami 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.
1.3.6. „Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w kraju (pojedynczy MMS do 100 kB włącznie)” dotyczy SMS/MMS na krajowe
numery komórkowe i nie obejmuje SMS-ów i MMS-ów na numery: 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908, 608 955, 608
966, SMS-ówi MMS-ów specjalnych, SMS-ów i MMS-ów bezpłatnych, SMS-ów wysyłanych w usługach: SMS głosowy,
SIMekstra oraz SMS i MMS roamingowy, SMS-ów wykorzystywanych w procesach doładowania telefonu na kartę. W każdym
Cyklu Rozliczeniowym za wskazany pakiet będzie pobierana promocyjna opłata określona powyżej w tabeli w pkt I.1.3.
Promocyjna opłata za pakiet obowiązywać będzie do końca obowiązywania Umowy, chyba, że Abonent ten pakiet wyłączy i
włączy na warunkach niepromocyjnych. Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w kraju, zostanie aktywowany automatycznie
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przy aktywacji Usług Telekomunikacyjnych. Ponowna aktywacja pakietu przez Abonenta w ramach promocyjnej opłaty,
możliwa jest w ciągu 90 dni, licząc od dnia aktywacji Karty SIM. W przypadku ponownego uruchomienia pakietu po upływie
wskazanych 90 dni opłata za usługę będzie wynosić 20 zł za Cykl Rozliczeniowy. Opłata za usługę oraz ilość SMS-ów i MMSów jest rozliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania usługi w Cyklu Rozliczeniowym..
1.3.7. Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci stacjonarnych” to pakiet 44640 minut, dotyczy połączeń na wszystkie
krajowe numery stacjonarne. Promocyjna opłata za usługę określona powyżej w tabeli w pkt 1.3. obowiązywać będzie do
końca czasu oznaczonego Umowy. Usługa „Nielimitowane połączenia na krajowe numery stacjonarne” nie dotyczy połączeń :
z Numerami premium, Numerami bezpłatnymi, połączeń typu faksy i dane, przeniesienia, połączenia międzynarodowe i
roamingowe, oraz wideo rozmowy.
1.3.8. Abonent ma możliwość w ciągu maksymalnie 90 dni (licząc od aktywacji Karty SIM – w przypadku zawarcia Umowy bez usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU-MNP, albo od dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP – w przypadku
zawarcia Umowy z tą usługą), włączenia dodatkowych usług na promocyjnych warunkach, dostępność usług jest uzależniona
od wybranej taryfy i określona powyżej w tabeli w pkt 1.3:
1.3.8.1.
„Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci komórkowych” opisany powyżej w pkt. 1.3.3. w taryfach Rodzina 60 i
Rodzina 80. Wyłączenie i ponowna aktywacja usługi spowoduje ponowne naliczenie opłaty promocyjnej, pod warunkiem, że
usługa została pierwotnie aktywowana przez Abonenta w ciągu 90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub
dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU-MNP. W przypadku uruchomienia usługi po upływie 90 dni, licząc
odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP w ramach niniejszych
Warunków opłata za usługę będzie naliczana w każdym Cyklu Rozliczeniowym korzystania z niniejszej usługi w kwocie 49 zł.
Opłata abonamentowa za usługę oraz ilość minut jest rozliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania usługi w Cyklu
Rozliczeniowym.
1.3.8.2.
„Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci stacjonarnych” opisany powyżej w pkt. 1.3.7,w taryfach Comfort
(Rodzina 80), Premium –(Rodzina110). Wyłączenie i ponowna aktywacja usługi spowoduje ponowne naliczenie opłaty
promocyjnej, pod warunkiem, że usługa została pierwotnie aktywowana przez Abonenta w ciągu 90 dni, licząc odpowiednio od
dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU-MNP. W przypadku uruchomienia usługi po
upływie 90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP w
ramach niniejszych Warunków opłata za usługę będzie naliczana w każdym Cyklu Rozliczeniowym korzystania z niniejszej usługi
w kwocie 20 zł. Opłata abonamentowa za usługę oraz ilość minut jest rozliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania
usługi w Cyklu Rozliczeniowym.
1.3.8.3.
Usługa Sieć Rodzinna - za usługę będzie pobierana w każdym Cyklu Rozliczeniowym promocyjna opłata abonamentowa
określona poniżej w tabeli. Promocyjna opłata za usługę obowiązywać będzie do końca czasu oznaczonego Umowy. Abonent ma
możliwość w dowolnym momencie czasu oznaczonego Umowy dokonać zmiany wielkości Grupy na inną usługę dostępną w
ramach oferty specjalnej usługi Sieć Rodzinna zgodnie z tabelą określoną poniżej. Opłata za nowo aktywowaną usługę w
ramach usługi Sieć Rodzinna będzie naliczana na zasadach promocyjnych opisanych poniżej, pod warunkiem aktywacji
niniejszej usługi przez Abonenta w terminie 90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP. Wyłączenie i ponowna aktywacja usługi spowoduje ponowne naliczenie promocyjnej
opłaty, pod warunkiem, że usługa została pierwotnie aktywowana przez Abonenta w ciągu 90 dni, licząc odpowiednio od dnia
aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP. W przypadku uruchomienia usługi po upływie
90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP w ramach
niniejszych Warunków opłata za usługę będzie naliczana zgodnie z cennikiem usługi Sieć Rodzinna zawartym w „Warunkach
oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”.
Comfort
Premium
Taryfa
Wielkość grupy
Grupa 2 osobowa za
1,99 zł
1,99 zł
Grupa
3
osobowa
za
11,99
zł
1,99 zł
Usługi dodatkowe w ramach Oferty
Grupa 4 osobowa za
21,99 zł
1,99 zł
specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”
(aktywacja na wniosek Abonenta)
Grupa 5 osobowa za
31,99 zł
11,99 zł
Grupa 6 osobowa za
41,99 zł
21,99 zł
1.3.9.
Minuty do krajowych sieci komórkowych oraz Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci komórkowych zostają
aktywowane maksymalnie w ciągu 48 godzin, licząc odpowiednio od aktywacji Karty SIM (w przypadku zawarcia Umowy bez
usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU-MNP), albo dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP (w przypadku
zawarcia Umowy z tą usługą), natomiast usługi o których mowa w pkt. 1.3.8 maksymalnie w ciągu 48 godzin licząc od chwili
realizacji zlecenia aktywacji usługi w systemach T-Mobile.
1.3.9.1.
Abonent może dokonać aktywacji lub dezaktywacji usług o których mowa w pkt. od 1.3.8 składając zlecenie poprzez:
1.3.9.1.1.
kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem)
1.3.9.1.2.
osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży T-Mobile
1.3.10. Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym Minuty do krajowych sieci komórkowych oraz Promocyjny pakiet minut (
non stop) do krajowych sieci komórkowych nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy.
1.3.11. Po upływie czasu oznaczonego Umowy Operator zastrzega sobie możliwość przywrócenia zasad naliczania zgodnie z
Cennikiem Taryf Rodzinnych, Warunkami oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna” oraz Warunkami Oferty Promocyjnej
„Bezpieczny Internet –Pakiety internetowe dla abonentów T-Mobile”.
1.3.12. Usługi Bezpieczny Internet 1GB oraz Bezpieczny Internet 2 GB będą aktywowane na warunkach promocyjnych zgodnie z
tabelą w pkt. 1.3 automatycznie w ciągu 48 godzin od podpisania Umowy, a promocyjne miesięczne opłaty abonamentowe
będą obowiązywać przez cały okres trwania Umowy, i naliczane według zasad:
1.3.13. Usługa Bezpieczny Internet 1 GB : za transmisję od 0 kB do 1GB - 0 zł, za transmisje danych powyżej 1 GB do 2 GB
naliczona zostanie dodatkowa opłata 10 zł. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany prędkości po wykorzystaniu 2 GB.
1.3.14. Usługa Bezpieczny Internet 2 GB: za transmisję od 0 KB do 2GB - 0 zł za transmisje danych powyżej 2 GB do 3 GB naliczona
zostanie dodatkowa opłata 10 zł. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany prędkości po wykorzystaniu 3 GB
1.3.15. Usługi Bezpieczny Internet 1 GB, Bezpieczny Internet 2GB działają zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie,
a w sprawach, których regulamin niniejszej oferty nie obejmuje, obowiązują zapisy z Warunkami Oferty Promocyjnej
„Bezpieczny Internet –Pakiety internetowe dla abonentów T-Mobile”.
1.3.16. Nie ma możliwości wyłączenia usług Bezpieczny Internet 1 GB oraz Bezpieczny Internet 2 GB, oraz wyłączenia usługi APN:
internet.
1.3.17. Okres, na jaki została zawarta Umowa, wskazany jest w Kontrakcie Głównym.
1.3.18. Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług opisane są w Cenniku taryf Rodzinnych, w Warunkach oferty
specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”, które stanowią załącznik do Kontraktu Głównego oraz w Warunkach Oferty Promocyjnej
„Bezpieczny Internet –Pakiety internetowe dla abonentów T-Mobile”.
1.3.19. W niniejszej Ofercie nie jest możliwa zmiana Zestawu ani zmiana taryfy na inną niż wybrana przy aktywacji karty SIM.
1.3.20. Abonent w momencie zawierania Umowy ma możliwość aktywacji usługi „MyDysk na promocyjnych warunkach, określonych
w tabeli poniżej”. Szczegóły świadczenia usługi dostępne są w „Regulaminie usługi MyDysk”.
MyDysk 5 GB
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1.4.

Kolejność wykorzystywania minut wliczonych w Abonament, dostępnych w usługach promocyjnych dla taryf Rodzinnych
1.4.1. Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych
1.4.2. Promocyjny pakiet minut (non stop) do krajowych sieci stacjonarnych
1.4.3. Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce
1.4.4. Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w kraju
1.4.5. Sieć Rodzinna
1.4.6. Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce
1.4.7. Promocyjny pakiet minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych
2.
Pozostałe warunki:
2.1. Zawieszenie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i usługa ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
2.1.1. Abonent nie ma możliwości zawieszenia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na jego życzenie w czasie obowiązywania
Umowy.
2.1.2. W przypadku zawarcia Umowy z możliwością zmiany numeru na numer przeniesiony, Abonent może zawrzeć Umowę z
aktywną usługą ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP na okres maksymalnie 6 miesięcy (przypadających na czas od
początku Umowy Promocyjna opłata za przyłączenie do T-Mobile w ramach niniejszych promocji z aktywną usługą
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP wynosi 49,90 zł. Opłata ta będzie doliczona do pierwszej faktury po dezaktywacji usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP
2.1.3. Włączenie usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP oznacza, że do momentu jej dezaktywacji stosowane będą
następujące zasady:
2.1.3.1.
Abonent nie będzie uiszczać opłaty za abonament miesięczny,
2.1.3.2.
Abonent nie będzie mieć możliwości korzystania z promocyjnego pakietu minut, oraz usług dodatkowych na promocyjnych
warunkach przyznawanych w ramach wybranej taryfy z niniejszej oferty promocyjnej.
2.1.3.3.
Abonent nie może aktywować opcji f@ktura do momentu dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP
2.1.3.4.
Abonent będzie mógł korzystać z Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem taryf Rodzinnych dla wybranej taryfy bez
minut zawartych w taryfie,
2.1.3.5.
Abonent będzie mógł włączyć usługi dodatkowe zgodnie z cennikiem taryf Rodzinnych a usługi nie ujęte w cenniku taryf
Rodzinnych zgodnie z opłatą niepromocyjną ujętą w pkt. 1.3.8.
2.1.4.
Dezaktywacja usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP spowoduje, że:
2.1.4.1.
Abonament będzie rozliczany zgodnie z warunkami niniejszej oferty promocyjnej oraz wybranej taryfy,
2.1.4.2.
Abonent będzie mógł korzystać z benefitów promocyjnych opisanych w niniejszych Warunkach (w tym z pakietu minut
promocyjnych).
2.1.5.
Dezaktywacja usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP nastąpi:
2.1.5.1.
w dniu przeniesienia numeru od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do Operatora, które z woli Abonenta dokona się
przed upływem okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej w pkt 2.1.2.
2.1.5.2.
na wniosek Abonenta wyrażony: (a) w piśmie doręczonym na adres Operatora, (b) w rozmowie z konsultantem BOU lub (c) w IBOA, albo
2.1.5.3.
automatycznie z upływem pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
2.1.6. Postanowienia dotyczące obowiązku zapłacenia kary Umownej mają zastosowanie do całego czasu oznaczonego
obowiązywania Umowy, nie wyłączając czasu aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU - MNP. Jeśli w okresie
aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP dojdzie do przeniesienia numeru to Abonent i Operator będą
kontynuować wykonywanie Umowy z numerem przeniesionym. Jeśli w tym okresie nie dojdzie do przeniesienia numeru, to po
dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP, Abonent i Operator będą kontynuować wykonywanie Umowy z
numerem przydzielonym Abonentowi przy jej zawarciu (tzw. numerem tymczasowym).
2.1.7. Aktywacja serwisu „Granie na czekanie” w okresie aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP uniemożliwia
skorzystanie z niego na zasadach promocyjnych określonych poniżej w pkt 4.
2.2. Abonent T-Mobile nie może zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.
2.3. Abonent ma prawo dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią na warunkach wskazanych w Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile, który Abonent T-Mobile otrzymuje przed jej zawarciem (dalej
„RŚUT”). W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana będzie zapłacić na rzecz Operatora opłatę
w wysokości określonej w Cenniku. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego abonamentu za wybrany Zestaw pod warunkiem
utrzymania taryfy Rodzinnej. Cesja powoduje wyłączenie usługi dodatkowej w ramach oferty specjalnej usługi Sieć Rodzinna oraz
promocyjnej opłaty za tę usługę.
2.4. Warunków niniejszej oferty nie można łączyć z warunkami ofert specjalnych, umów z Klientem Kluczowym, innych ofert
promocyjnych, innych cenników, warunkami Karty Stałych Warunków oraz innych warunków, na podstawie których operator
świadczy usługi Klientom biznesowym oraz z warunkami innych akcji promocyjnych, które Operator prowadził, prowadzi i będzie
prowadzić w przyszłości.
2.5. Z niniejszej Oferty może skorzystać Konsument, który:
2.5.1. przedstawi dokumenty wymagane przez Operatora (ich wykaz dostępny jest w Punktach Sprzedaży Operatora, na
http://www.t-mobile.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta po numerem telefonu 602900 - opłata za połączenie zgodna z
posiadaną taryfą),
2.5.2. przeniesie swój numer telefonu od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do Sieci Operatora zawierając Umowę na
niniejszych Warunkach oraz
2.5.3. wyrazi przed zawarciem Umowy zgodę na udostępnienie danych jego dotyczących do Banku oferującego ofertę promocyjną
dla osób korzystających z niniejszych Warunków.
2.6. Operator ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia określonej karty kredytowej. Operator ma prawo do uzależnienia
zawarcia Umowy lub dalszego świadczenia na jej podstawie Usług Telekomunikacyjnych od wpłacenia Kaucji. Kwestie dotyczące
Kaucji doprecyzowane są w pkt 4 kontraktu Głównego i w RŚUT.
2.7. Skorzystanie z niniejszej Oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Abonenta automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Abonent nie odbierze połączenia przez 20 sekund,
2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń uruchomione
we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie połączeń będzie
nieaktywne w okresie przez, który Abonent korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.
3.
Roaming międzynarodowy
3.1. Usługa Roamingu międzynarodowego będzie automatycznie włączona po 3 pełnych Cyklach Rozliczeniowych od momentu aktywacji
Karty SIM, Abonentom T-Mobile spełniającym warunek braku zaległości w płatnościach (nowi Abonenci powinni posiadać minimum 3
terminowo opłacone faktury).
3.2. Usługa Roamingu międzynarodowego będzie automatycznie włączona w ciągu 48 godzin od momentu aktywacji Karty SIM,
Abonentom T-Mobile spełniającym poniższy warunek włączenia usługi:
3.2.1. Posiadanie innego telefonu w T-Mobile z uruchomioną usługą Roamingu międzynarodowego (pod warunkiem, że usługa dla tego
telefonu nie została włączona na podstawie Kaucji) oraz brakiem zaległości w płatnościach.
3.3. Usługa Roamingu międzynarodowego jest włączana automatycznie wyłącznie Abonentom T-Mobile, którzy samodzielnie mogą
aktywować tę usługę za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi.
4.
Serwis „Granie Na Czekanie”
4.1. Serwis „Granie na Czekanie” (dalej również „Serwis”) zostanie nieodpłatnie aktywowany w terminie 30 dni od momentu aktywacji
Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
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Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie
pobierze opłaty (zmiana utworu przez Abonenta związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i
„Szafa Gra” dostępnym na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl/granie). Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za
korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego od aktywacji Serwisu do końca Cyklu Rozliczeniowego,
następującego po Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpi aktywacja Serwisu. Po zakończeniu okresu promocyjnego za dalsze
korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i
„Szafa Gra”, w wysokości 2 zł z VAT w Cyklu Rozliczeniowym.
Opłata abonamentowa za Serwis „Granie na Czekanie” będzie uwzględniona na fakturze i wyodrębniona w podstawowym wykazie
usług jako "Abonament za usługi dodatkowe – Granie na Czekanie”.
Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Abonent T-Mobile otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usługi oraz
informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu.
Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Abonent T-Mobile może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu
poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści NIE na bezpłatny numer 80333.
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa powyżej w ppkt 4.2, Abonent T-Mobile otrzyma SMS informujący o tym, iż
za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata abonamentowa oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
Postanowienia ogólne
Promocyjna cena przyłączenia (Aktywacji) dotyczy tylko niniejszej Oferty i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z Operatorem
Umowy na czas oznaczony. Cena przyłączenia do Sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą Ofertą Promocyjną wynosi 200,63 zł z VAT
(163,11 zł netto).
Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi, Autoryzowane Punkty Sprzedaży T-Mobile, Sprzedawcy w Salonach i Sklepach
T-Mobile oraz Kurierzy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu Usług Telekomunikacyjnych w imieniu Operatora, ze
szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (Aktywacji) lub Kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszą
Opłatą Abonamentową należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą operator prześle pocztą.
Abonent będący Konsumentem w przypadku zamówienia opcji f@ktura świadczonej zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur w
formie elektronicznej” na czas korzystania z tej opcji rezygnuje z otrzymywania w formie papierowej faktur za Usługi
Telekomunikacyjne, wykazów wykonanych Usług Telekomunikacyjnych i rachunków szczegółowych. Wskazany Konsument
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej” w każdym czasie może wydać
dyspozycję rezygnacji z opcji przesyłania/udostępniania mu wskazanych dokumentów drogą elektroniczną, w wyniku czego otrzyma
on na wskazany przez niego adres wskazane przez niego faktury za Usługi Telekomunikacyjne i pozostałe wymienione powyżej
dokumenty w postaci papierowej. Na czas korzystania z opcji f@ktura kwestie dotyczące formy wskazanych dokumentów i sposobu
ich dostarczania/przesyłania/udostępniania są regulowane wyłącznie postanowieniami „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej”. Rezygnacja z opcji f@ktura wiąże się z podwyższeniem opłaty abonamentowej zgodnie z pkt 1.3.2 powyżej.
Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej” jest załącznikiem do Kontraktu Głównego.
Termin rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podany jest w Kontrakcie Głównym.
Zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Cennika taryf Rodzinnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych
Cyklach Rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 zł.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają postanowienia RŚUT. W szczególności terminy pisane w
niniejszym dokumencie wielką literą, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w RŚUT.
Czas trwania Umowy
Dzień zawarcia Umowy i termin upływu czasu oznaczonego sprecyzowane są w Kontrakcie Głównym. W przypadku zawarcia Umowy
w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy
trwało, co najmniej przez czas oznaczony w niej określony. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony
z opłatami abonamentowymi zgodnymi z warunkami promocji w ramach niniejszej Oferty, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni
przed jego upływem pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu czasu Umowy.
Abonent przyjmuje na siebie:
6.2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM w T-Mobile przez czas oznaczony obowiązywania Umowy;
6.2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne i inne
usługi świadczone przez Operatora zgodnie z Warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej oraz Cennikiem taryf Rodzinnych,
które stanowią załącznik do Kontraktu Głównego.
W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt 6. 2.1 Abonent będzie zobowiązany na pisemne
żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej. Maksymalna wysokość kary umownej określona jest w
Kontrakcie Głównym. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze (a) zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 6.1 i (b)
przyznania Abonentowi ulgi związanego z zawarciem Umowy. Kara umowna dochodzona przez Operatora nie może przekroczyć
kwoty określonej w tabeli poniżej (w zależności od wybranej opcji), jak również wartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o
proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (nie wyłącza to uprawnienia operatora do
dochodzenia roszczeń określonych w ppkt 7.2 i ppkt 8.2 Kontraktu Głównego.
Kara Umowna
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Comfort

Premium

1900 zł
5000 zł
Do naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego wskazanego w pkt. 6.2.1. dojdzie w wyniku rozwiązania Umowy przez
Abonenta przed upływem czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta lub rozwiązania jej przez Operatora z winy Abonenta
przed upływem tego czasu w przypadkach wskazanych w ppkt 10.3 lub ppkt 10.4 4 Kontraktu Głównego (m.in. w przypadku
utracenia przez Abonenta Karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych § 8 pkt 2 i 3 RŚUT).
Wydanie i aktywowanie nowej Karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem taryf Rodzinnych.
Podatne ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT.
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych zawarty jest w Kontrakcie Głównym.
Abonent przed zawarciem Umowy może wyrazić łączną zgodę na działania marketingowe. Zakres zgody wskazany jest w jej treści w
pkt 15.1 Kontraktu Głównego. W przypadku jej niewyrażenia pole właściwe dla potwierdzenia jej wyrażenia pozostanie
niezaznaczone. W przypadku wyrażenia zgody, Abonent otrzyma od Operatora benefit w postaci prawa do pobrania z Internetu treści
zamieszczonych pod adresem www.t-mobile.pl/bonus. Informacje o tym beneficie dostępne są przed udzieleniem wskazanej zgody
(a) w przypadku zawierania Umowy w Punkcie Sprzedaży - u konsultanta reprezentującego Operatora, (b) w przypadku zamawiania
Umowy za pośrednictwem telefonu - u konsultanta telekanału Operatora, (c) w przypadku zamawiania Umowy w Internecie - na stronie
www służącej do składania takich zamówień. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do Abonenta komunikat SMS zawierający
wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
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