Warunki Oferty Promocyjnej
„Wymiana telefonu - biznes europa i Świat na 24 miesiące”
Kody Promocji: HRBJUMP_BR, HRBJUMP
1.
1.1.

Opis Oferty
Niniejsze warunki oferty promocyjnej T-Mobile Polska S.A. (zwanej dalej „Operatorem” lub „T-Mobile”) skierowane są do obecnych
biznesowych Abonentów T-Mobile* i określają zasady oraz zakres oferty „Wymiana telefonu – Biznes Europa i Świat na 24”(zwanej
dalej Ofertą). Oferta obowiązuje od dnia 5.06.2014 r. do wycofania niniejszej Oferty przez Operatora, które nastąpi nie później niż z
upływem dnia 30.09.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Operator oferuje, w nierozerwalnym połączeniu, możliwość zawarcia
Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na poniższych warunkach na czas oznaczony 24 pełne Cykle
Rozliczeniowe („Umowa” lub „Aneks”) i zakup nowego telefonu na poniższych warunkach. Niniejsze warunki będą dalej zwane
„Warunkami” lub „Ofertą”.
1.2. Z Oferty może skorzystać każdy Abonent T-Mobile*, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1.1.1. jest przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa
1.1.2. zostanie poinformowany o Ofercie przez Autoryzowanego Doradcę Biznesowego, Doradcę Biznesowego, Przedstawiciela
Handlowego T-Mobile lub otrzyma ofertę bezpośrednio z T-Mobile
1.1.3. uregulował wszystkie należności wobec Operatora
1.1.4. przy skorzystaniu z Oferty wybierze taryfę JUMP proFirma
1.1.5. przy skorzystaniu z Oferty podpisze Aneks przedłużający okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych („Aneks”) na kolejne 24 pełne Cykle Rozliczeniowe, licząc od:
1.1.5.1.
daty zawarcia Aneksu w ramach niniejszej Oferty, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej Oferty Aneks obowiązywał na czas
nieoznaczony
1.1.5.2.
daty obowiązywania Umowy przed zawarciem Aneksu w ramach niniejszej Oferty, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej Oferty
Aneks obowiązywał na czas oznaczony
1.2. Dostępność niniejszych Warunków jak i niektórych Zestawów promocyjnych może być wykluczona lub ograniczona i jest uzależniona
od spełnienia przez Abonenta kryteriów każdorazowo określonych przez Operatora; informację o zakresie dostępnych Zestawów/taryf
zainteresowany Abonent może uzyskać w Punktach Sprzedaży, u Doradców Biznesowych, Przedstawicieli Handlowych,
Autoryzowanych Doradców Biznesowych oraz w Biurze Obsługi Abonenta pod numerem 602 900 000.
1.3. Abonent przyjmuje, iż wybór taryfy JUMP proFirma powoduje brak możliwości powrotu do poprzedniej taryfy oraz będzie skutkowała
wyłączeniem usługi Sieć Korporacyjna na koncie numeru, na którym taka usługa jest aktywna. Abonent ma możliwość aktywacji
usługi Sieć Firmowa u Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy Biznesowego, Salonie i Sklepie Firmowym T-Mobile oraz
Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży T-Mobile.
1.4. Wybór przez Abonenta taryfy JUMP proFirma, która obowiązywać będzie podczas trwania Umowy w wyniku podpisania Aneksu,
powoduje anulowanie dotychczas uzyskanych przywilejów, które Abonent nabył w związku z jakimikolwiek wcześniej zawartymi
Umowami z Operatorem w tym między innymi: Umowami z Klientem Kluczowym, Umowami o Świadczenie Usług Dodanych lub
Umowami o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – Oferta Specjalna, Aneksami do tych Umów.
1.5. Warunków promocji „Wymiana telefonu - Biznes Europa i Świat na 24 miesiące” nie można łączyć z warunkami ofert specjalnych,
Umów z Klientem Kluczowym, innych ofert, warunkami Karty Stałych Warunków oraz innych warunków na podstawie, których
Operator świadczy usługi Klientom biznesowym. W szczególności wszelkie upusty, rabaty i limity wynikające z Umowy podpisanej na
warunkach niniejszej oferty promocyjnej nie sumują się z upustami, rabatami i limitami wynikającymi z innych umów zawartych z TMobile Polska S.A.. Warunków niniejszej promocji nie stosuje się również do warunków wymiany określonych w umowach z Klientem
Kluczowym dla taryf z grupy Nowa Era Biznes i TAKAjakTY odwołujących się do promocyjnych cen telefonów.
1.6. Zawierając Aneks z związku z jednym z Zestawów wskazanych poniżej w ppkt. 1.7 Abonent jednocześnie zyskuje w ramach promocji
możliwość nabycia na podstawie Umowy Sprzedaży telefonu. Modele telefonów objęte niniejszymi Warunkami oraz ich ceny dla
poszczególnych Zestawów/taryf podane są w załączniku zatytułowanym: „Cennik Telefonów do Oferty Wymiana Telefonu - Biznes
Europa i Świat na 24 miesiące”. Dokument ten jest załącznikiem do niniejszej Oferty, ale nie staje się częścią Umowy.
1.7. Zestawy promocyjne:
Zestaw/taryfa

JUMP proFirma
XXL

JUMP proFirma
XL

Systemowe kody Zestawów

JUMP proFirma
L

JUMP proFirma
M

JUMP proFirma
S

HRBJUMP_BR, HRBJUMP

Promocyjny Abonament za Zestaw
obejmujący Nielimitowane połączenia
głosowe do abonentów i użytkowników
krajowych sieci komórkowych, sieci
stacjonarnych oraz Nielimitowane
krajowe SMS i MMS z aktywną opcją
F@ktura przez 24 pełne Cykle
Rozliczeniowe

291,99 zł netto

141,99 zł netto

91,99 zł netto

61,99 zł netto

51,99 zł netto

Limit danych z usługi Internet Connect
(początkowy); promocyjna opłata
cykliczna za ten limit )*

4GB
za 8 zł netto

3GB
za 8 zł netto

2GB
za 8 zł netto

1GB
za 8 zł netto

0,5GB
za 8 zł netto

Opłata cykliczna za każdego
Użytkownika dołączonego do Grupy w
Usłudze Internet Connect

2 zł netto

2 zł netto

2 zł netto

2 zł netto

2 zł netto
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Promocyjna opłata aktywacyjna za
przyłączenie Użytkownika do Usługi
Internet Internet Connect

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Promocyjna opłata za opcję
Ograniczonego Limitu Danych

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

-

-

-

bez limitu

-

-

bez limitu

bez limitu

-

-

-

Minuty Roamingowe w UE*

-

-

200 min.

200 min.

-

SMS Roaming do UE*

-

-

200 SMS

200 SMS

-

Travel & Surf UE Abonament*

4GB

3GB

-

-

-

Travel & Surf Świat Abonament*

1GB

-

-

-

-

Aktywna

Aktywna

-

-

-

8 zł netto

4 zł netto

Minuty do UE*
Roaming UE przychodzące*
Nielimitowany Roaming w UE*

Usługa Quality Gold*

Usługi dodatkowe:
Bezpieczne Urządzenie

20 zł netto

12 zł netto

10 zł netto

proDysk 5GB Start

-

bezpłatnie**

proDysk 10GB Start

bezpłatnie**

19,90 zł netto

proDysk 50GB

69,90 zł netto

proDysk 100GB

109,90 zł netto

Serwis Muzyczny WiMP*

6 x 30 dni

3 x 30 dni

3 x 30 dni

Nielimitowana Transmisja Mundial, Tour
de Pologne, Tenis*

bezpłatnie**

Nawigacja NaviExpert*

bezpłatnie**

1 x 30 dni

1 x 30 dni

*Usługi te będą aktywowane automatycznie. Zasady świadczenia Usług opisane są w dalszych punktach Oferty oraz w następujących
dokumentach, które stanowią załącznik do Kontraktu Głównego:
Usługa Internet Connect
Regulamin Usługi Telekomunikacyjnej „Internet Connect”
Usługa Minuty do UE
Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”
Usługa Roaming UE przych.- bez limitu
Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”
Usługa Nielimitowany Roaming w UE
Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”
Usługa Minuty Roamingowe w UE
Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”
Usługa SMS Roaming do UE
Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”
Travel and Surf UE Abonament
Warunki Oferty Promocyjnej „Travel & Surf UE Abonament”
Travel and Surf Świat Abonament
Warunki Oferty Promocyjnej „Travel & Surf Świat Abonament”
Usługa Quality Gold
Regulamin Usługi Quality Gold
Serwis Muzyczny WiMP
pkt. 5 Oferty oraz „Warunki świadczenia usługi WiMP”
Nielimitowana Transmisja Mundial, Tour de Pologne, Tenis
pkt. 6 Oferty
Nawigacja NaviExpert
Regulamin korzystania z serwisu NaviExpert w T-Mobile
** Usługi te wliczone są w wartość Abonamentu Promocyjnego.
1.7.1. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza aktywację wybranego przez Abonenta Zestawu. Każdy Zestaw składa się ze wskazanej
powyżej w ppkt 1.4 taryfy, oraz aparatu telefonicznego w promocyjnej cenie.
1.7.2.
Opłaty abonamentowe podane powyżej w tabeli w ppkt 1.7 uwzględniają aktywną opcję f@ktura. Wyłączenie opcji f@ktura wiąże
się z wystawieniem papierowej wersji faktury. W przypadku rezygnacji z opcji f@ktura w/w opłaty abonamentowe będą wyższe o 10
zł. Po ponownym aktywowaniu opcji f@ktura, opłaty abonamentowe będą naliczane zgodnie z opłatami wykazanymi w powyższej
tabeli w ppkt 1.4 tak długo, jak usługa f@ktura będzie aktywna zgodnie z poniższą tabelą:
Zestaw/taryfa

JUMP proFirma
XXL

JUMP proFirma
XL

JUMP proFirma
L

JUMP proFirma
M

JUMP proFirma
S

Promocyjny Abonament za Zestaw
obejmujący w szczególności
Nielimitowane połączenia głosowe do
abonentów i użytkowników krajowych
sieci komórkowych, sieci stacjonarnych
oraz Nielimitowane krajowe SMS i MMS
bez aktywnej opcji F@ktura

301,99 zł netto

151,99 zł netto

101,99 zł netto

71,99 zł netto

61,99 zł netto
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1.7.3.

W ramach Abonamentu Abonent będzie mógł korzystać w każdym Cyklu Rozliczeniowym z Nielimitowanych połączeń głosowe i
wideo do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych; Nielimitowanych połączeń do abonentów i użytkowników
krajowych sieci stacjonarnych; Nielimitowanych krajowych SMS i MMS nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat. Szczegóły
dotyczące świadczenia tej usługi oraz zasady rozliczania opisane są w Cenniku taryf JUMP proFirma, który stanowi załącznik do
Kontraktu Głównego.
1.8. Niektóre ogólne zasady usługi Internet Connect:
1.8.1. Usługa Internet Connect jest aktywowana automatycznie.
1.8.2. Opłata cykliczna za limit danych z tej usługi naliczana jest po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego (z dołu), niezależnie od tego czy
Abonent korzystał w tym cyklu z dostępu do Internetu w ramach usługi Internet Connect ani tego czy cykl był pełny. Opłata ta nie jest
rozliczana proporcjonalnie. Usługi tej nie można dezaktywować, jednakże Abonent, który zostanie Użytkownikiem Grupy utworzonej
przez innego abonenta w ramach usługi Internet Connect, będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia wskazanych opłat cyklicznych
przez wszystkie Cykle Rozliczeniowe, w których, w pełnym ich zakresie czasowym, miał status takiego Użytkownika.
1.8.3. Początkowy limit danej z usługi Internet Connect to limit wynikający z ustawienia początkowego dla danej taryfy. Limit ten może być
zmieniany na zlecenie Abonenta na inny dostępny w ramach możliwości przewidzianych w zdaniu następnym. Limity danych z Usługi
Internet Connect dostępne w ramach niniejszej oferty promocyjnej to: 0,5 GB, 1GB; 1,5GB; 2GB; 3GB; 4GB; 5GB; 6GB; 8GB; 10GB;
12GB; 14GB; 16GB; 18GB; 20GB; 22GB; 24GB; 26GB 28GB; 30GB. Abonent po zmianie limitu początkowego na inny może później
powrócić do limitu początkowego.
1.8.4. Abonent w ramach usługi Internet Connect może utworzyć Grupę i zaprosić wybranych abonentów Operatora do korzystania z jego
limitu danych.
1.8.5. W ramach niniejszej oferty w usłudze Internet Connect jest możliwość ustawienia Ograniczonego Limitu Danych dla użytkowników
usługi. Dostępne Limity Danych w ramach niniejszej oferty to: 50MB; 100MB; 256MB; 512MB; 1024MB
1.8.6. W przypadku pełnego wykorzystania limitu danych z usługi Internet Connect w cyklu rozliczeniowym następuje zablokowanie transmisji
danych w ramach tej usługi. Ponowna możliwość korzystania z Usługi nastąpi od nowego Cyklu Rozliczeniowego lub natychmiastowo
po zwiększeniu limitu danych. Wyjątkiem od wskazanej blokady jest wyczerpanie najwyższego z limitów przewidzianych niniejszymi
warunkami, kiedy to następuje spowolnienie transmisji do 16 kb/s. W ramach niniejszej oferty nie ma możliwości wyłączenia usługi
APN: internet.
1.8.7. Pojęcia „Grupy” i „Użytkownika” oraz wszelkie inne szczegółowe warunki usługi Internet Connect zawarte są w Regulaminie Usługi
Telekomunikacyjnej „Internet Connect”, który stanowi załącznik do Kontraktu Głównego.
1.8.8. Usługa Internet Connect w ramach niniejszych warunków umożliwiają mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji
danych w zasięgu Sieci na terenie Polski, realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego
urządzenia, dostępności danej technologii na danym terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM). W ramach niniejszej oferty
technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko
w oparciu o szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Operator udostępnia takie karty w każdym przypadku zawarcia Umowy na
niniejszych warunkach. Technologia LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany. Orientacyjna
mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.tmobile.pl
1.9. Usługi Minuty do UE, Roaming UE przychodzące, Nielimitowany Roaming w UE, Minuty Roamingowe w UE, SMS Roaming do UE
dla danego Zestawu zgodnie z tabelą w pkt. 1.4 na warunkach promocyjnych będą aktywowane automatycznie w ciągu 48 godzin od
zawarcia Umowy, a promocyjne warunki będą obowiązywać przez cały okres obowiązywania Umowy.
1.10. Usługi Travel & Surf UE Abonament oraz Travel & Surf Świat Abonament dla danego Zestawu zgodnie z tabelą w pkt. 1.7 na
warunkach promocyjnych będą aktywowane automatycznie w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy, a promocyjne warunki będą
obowiązywać przez cały okres obowiązywania Umowy.
1.11. Okres, na jaki została zawarta Umowa, wskazany jest w Kontrakcie Głównym.
1.12. W niniejszej Ofercie nie jest możliwa zmiana Zestawu ani zmiana taryfy na inną niż wybrana przy zawarciu Umowy.
1.13. Abonent w momencie zawierania Umowy ma możliwość aktywacji na czas trwania umowy usług Bezpieczne Urządzenie oraz proDysk
w promocyjnych cenach. Szczegóły usługi „Bezpieczne Urządzenie” dostępne są w „Warunkach Świadczenia usługi Bezpieczne
urządzenie”, a szczegóły usługi proDysk – w „Regulaminie usługi proDysk”. W usłudze proDysk krajowa transmisja danych jest
bezpłatna i nie pomniejsza limitu pakietu krajowej transmisji danych.
1.14. Operator może udostępnić Abonentowi możliwość korzystania z transmisji danych o lepszych parametrach jakościowych niż wskazane
w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych na warunkach określonych w odrębnym „Regulaminie Usługi Quality Gold.”
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.

Pozostałe warunki:
Abonent nie ma możliwości zawieszenia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na jego życzenie w czasie obowiązywania Umowy.
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 JUMP proFirma.
W przypadku cesji na osobę fizyczną nowy Abonent traci prawo do korzystania z taryfy JUMP proFirma oraz przywilejów wynikających
z Zestawu w jakim Cedent zakupił tę taryfę. W takim przypadku nowemu Abonentowi przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany taryfy
na taką taryfę z aktualnej oferty taryf rynku prywatnego, która będzie odpowiadała wysokości Abonamentu promocyjnego za Zestaw,
z którego korzystał uprawniony Abonent przed dokonaniem cesji.
Opłata za przesyłkę kurierską w kwocie 16,25 zł netto dotyczy tylko zamówienia składanego za pośrednictwem BOA i zostanie
uwzględniona w fakturze za telefon. Zapłata kwoty wykazanej na fakturze jest dokonywana przez Abonenta gotówką przy odbiorze
przesyłki do rąk Kuriera na podstawie dokumentu sprzedaży i kwoty podanej w liście przewozowym.
Warunki promocyjne wynikające z Oferty będą wprowadzone na konto Klienta w ciągu 48 godzin po podpisaniu Aneksu („realizacja
Aneksu”).
Dostarczenie zamówionego Aneksu i telefonu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, o ile nie
zostanie ustalony inny termin realizacji. Dostarczenie nastąpi w dzień roboczy w godzinach 9.00 – 20.00 na zadeklarowany adres. W
sytuacjach wyjątkowych niezależnych od Operatora Operator zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki w innych godzinach oraz
prawo przedłużenia okresu dostarczenia przesyłki do 21 dni roboczych. W trakcie realizacji zamówienia, Abonent nie może
skorzystać z Oferty w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w Salonie lub Sklepie Firmowym T-Mobile lub u Doradcy BiznesowegoTMobile w zakresie wskazanym przez Operatora.
Nie ma możliwości częściowego odebrania przesyłki.
W przypadku niepodpisania przez Abonenta Aneksu, Abonent nie nabywa prawa do zakupu telefonu na warunkach preferencyjnych.
Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że do momentu podpisania Aneksu Abonent może zrezygnować z jego zawarcia i zakupu
telefonu.
Serwis „Granie Na Czekanie”
Serwis „Granie na Czekanie” (dalej również „Serwis”) zostanie nieodpłatnie aktywowany w terminie 30 dni od momentu realizacji
Aneksu.
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
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

„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 3.2, 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.
Pakiet Wartościowy na usługi dodatkowe
Abonent ma możliwość w ciągu maksymalnie 90 dni, licząc od daty realizacji Aneksu, aktywacji Pakietu Wartościowego (dalej
„Pakiet”), który umożliwia korzystanie z serwisu muzycznego „WiMP” (dalej również „Usługa”) na liczbę okresów promocyjnych
zgodnie z poniższą tabelą:
Taryfa

JUMP proFirma
XXL

JUMP proFirma
XL

JUMP proFirma
L

JUMP proFirma
M

JUMP proFirma
S

6 x 30 dni

3 x 30 dni

3 x 30 dni

1 x 30 dni

1 x 30 dni

Liczba cykli
promocyjnych usługi
WiMP
4.2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia realizacji Aneksu, Abonent otrzyma na numer, którego ten Aneks dotyczy, informację MMS o
możliwości aktywacji Pakietu umożliwiającego korzystanie z Usługi wraz z podaniem sposobu aktywacji.
4.3. Po aktywacji Pakietu umożliwiającego korzystanie z Usługi, Abonent otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację Usługi
oraz informującym o sposobie rezygnacji z Usługi.
4.4. Za korzystanie z Usługi w okresie promocyjnym trwającym od dnia aktywacji Usługi do końca okresu promocyjnego wskazanego w
tabeli powyżej Operator nie będzie pobierał Opłaty Cyklicznej za korzystanie z Usługi. Okres promocyjny kończy się z upływem
ostatniego dnia Cyklu 30 dniowego. Po zakończeniu okresu promocyjnego, o którym mowa powyżej Operator będzie pobierał opłatę
określoną w „Regulaminie muzycznego Serwisu streamingowego WiMP” w wysokości 16,18 zł netto / 19,90 zł brutto za Cykl 30
dniowy.
4.5. Opłata cykliczna za korzystanie z Usługi będzie uwzględniona na Fakturze i wyodrębniona w podstawowym wykazie usług jako
"Serwisy WWW i WAP – Serwis muzyczny WiMP”. Faktura generowana jest dla każdego Cyklu Rozliczeniowego i uwzględnia tyle
Opłat Cyklicznych ile zostało naliczonych opłat związanych z Cyklami 30 dniowymi.
4.6. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa powyżej w ppkt 4.4, Abonent otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze
korzystanie z Serwisu pobierana będzie Opłata Cykliczna oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
4.7. Po aktywacji Usługi Abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania Usługi poprzez wysłanie na bezpłatny numer
8017 SMS o treści WIMPJ ANULUJ.
4.8. Szczegóły Usługi dostępne są w „Regulaminie muzycznego serwisu streamingowego WiMP” dostępnym na stronie internetowej
www.t-mobile.pl/pl/wimp
4.9. W przypadku braku aktywacji Serwisu w terminie 90 dni, licząc od daty realizacji Aneksu możliwość aktywacji opisana w pkt. 4.1.
wygasa.
4.10. Nieskorzystanie z Usługi nie ma wpływu na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach niniejszych Warunków
5.
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5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
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5.6.
5.7.
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6.
6.1.

Nielimitowana transmisja danych
Zawierając Umowę w związku z jednym z Zestawów wskazanych w ppkt 1.7, Abonent jednocześnie zyskuje w ramach promocji
możliwość korzystania z nielimitowanej krajowej transmisji danych za pośrednictwem i w zasięgu sieci T-Mobile (dalej również
„Nielimitowana Transmisja”).
Nielimitowana Transmisja obejmuje dostęp do określonych w pkt. 5.3 materiałów video, bez ponoszenia opłat za transmisję danych
podczas odtwarzania tychże materiałów.
Materiały video, o których mowa w ppkt 5.2 będą dostępne w kategoriach: Mundial/Strefa T-Mobile, Tour de Pologne oraz Tenis za
pośrednictwem:
aplikacji TVP Stream
serwisu mobilnego pod adresem: sport.tvp.pl/fifa2014
serwisu mobilnego pod adresem: sport.tvp.pl
Abonent może pobrać aplikację wskazaną w ppkt 5.3.1 wysyłając bezpłatny SMS o treści „sport” na numer 8008. W odpowiedzi
otrzyma adres URL, z którego będzie można pobrać aplikację. Pobranie aplikacji na urządzenie Abonenta może wiązać się z
pobraniem opłaty za transmisję danych zgodnej z cennikiem. W przypadku korzystania z roamingu międzynarodowego do opłaty za
transmisję może zostać doliczona opłata za roaming według obowiązującego Cennika Usług Telekomunikacyjnych.
Krajowa transmisja danych związana z innymi niż te, o których mowa w pkt. 5.2 funkcjonalnościami serwisów określonych w ppkt. od
5.3.1do 5.3.3. np. przeglądanie dostępnych materiałów będzie wiązała się z ponoszeniem opłat lub będzie pomniejszać limit pakietów
transmisji danych, z których korzysta Abonent w zależności od warunków oferty promocyjnej w ramach której Abonent zawarł Umowę
Opłata za korzystanie z Nielimitowanej Transmisji jest uwzględniona w Opłacie Abonamentowej. Nielimitowana Transmisja dostępna
jest w okresie do 31.08.2014 r. Po tej dacie za transmisję danych podczas odtwarzania materiałów video określonych w pkt. 5.3,
Abonent będzie ponosił opłatę zgodnie z warunkami oferty promocyjnej w ramach, której zawarł Umowę
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie w odniesieniu do usługi Nielimitowanej Transmisji zastosowanie mają
szczegółowa warunki korzystania z usługi:
w przypadku aplikacji, o której mowa w ppkt. 5.3.1 zastosowanie ma wówczas „Regulamin usługi (aplikacji) Telewizji Polskiej”
dostępny na stronie internetowej www.tvp.pl, a
w przypadku serwisów mobilnych wskazanych w ppkt 5.3.2 i w ppkt. 5.3.3 zastosowanie ma wówczas „Regulamin portalu tvp.pl”
dostępny na stronie internetowej www.tvp.pl
Postanowienia ogólne
Do podanych w niniejszych warunkach cen netto Usług doliczany jest podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami
prawa. Podatek VAT jest naliczany oddzielnie od każdej z pozycji faktury. Wartość opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą
wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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6.2.

Abonent ponosi jednorazową opłatę w wysokości 29 zł netto za czynności związane z zawarciem Aneksu, która zostanie
uwzględniona na fakturze za pierwszy pełny Cykl Rozliczeniowy jako „Aktywacja Aneksu”. Przy wyborze zestawu JUMP proFirma XXL
Abonent otrzymuje rabat 29 zł netto i w konsekwencji nie ponosi opłaty za zawarcie Aneksu
6.3. Kurier nie ma prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu Usług Telekomunikacyjnych w imieniu Operatora.
6.4. Usługi Telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Kontraktem Głównym, RSUT oraz z niniejszymi Warunkami
Oferty Promocyjnej, stanowiącymi integralna część Umowy.
6.5. Operator zastrzega sobie udostępnienie Poczty głosowej w ciągu 2 dni od daty realizacji Aneksu dla wszystkich korzystających z
powyższej Oferty.
6.6. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w RSUT z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej,
pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej.
6.7. W odniesieniu do telefonów oferowanych w ramach niniejszej Oferty, które są dostarczane przesyłką pocztową lub kurierską, dla
których Karta Gwarancyjna określa wymóg kompletu dwóch dokumentów, niewypełniona oryginalna Karta Gwarancyjna nie stanowi
przeszkody dla korzystania z uprawnień gwarancyjnych. Warunkiem korzystania z gwarancji jest przedstawienie faktury zakupu i
oryginału Karty Gwarancyjnej.
6.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia RSUT oraz Umowy.
W szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im we
wskazanym RSUT.
6.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych, wynikającą
z nieosiągnięcia przez sprzęt używany przez Abonenta stosownych parametrów technicznych, w tym parametrów wymaganych do
skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych. Dane o jakości Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora wskazane są
w § 4 RSUT. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usług
Telekomunikacyjnych także w przypadku używania przez Abonenta (1) sprzętu nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski
świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami, oraz (2) niewłaściwego oprogramowania - co w
szczególności może być spowodowane samodzielnym dokonywaniem przez Abonenta zmian.
6.10. Abonent 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 powyższym ppkt 1.7.3.
6.11. „Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej” jest załącznikiem do Kontraktu Głównego.
6.12. Niniejsze warunki umożliwiają mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu Sieci na terenie Polski,
realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii
na danym terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM). Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Operator udostępnia takie karty w każdym przypadku zawarcia Umowy na niniejszych
warunkach. Technologia LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany. Orientacyjna mapa
zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie
www.t-mobile.pl
7.
7.1.

Czas trwania Umowy
W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem stron Umowy jest, aby świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres wskazany w ppkt 1.1.5. Po upływie tego okresu Umowę
zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, chyba, że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na
który została zawarta Umowa, zawiadomi Operatora w formie pisemnej, że nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z Usług
Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.
7.2. Abonent przyjmuje na siebie:
7.2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM Operatora przez okres wskazany w ppkt 1.1.5;
7.2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty Abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
przez Operatora odpowiednio zgodnie z Cennikiem lub Załącznikiem cenowym właściwym dla posiadanego planu taryfowego.
7.3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7.2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne
żądanie Operatora, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej. Wysokość kary umownej określona jest w
Umowie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, by świadczenie usług telekomunikacyjnych na
podstawie Umowy odbywało się przez okres wskazany w pkt. 7.1 oraz celu Umowy, w ramach, której Operator przyznaje Abonentowi
ulgę w cenie towarów i usług (ulgę stanowiąca różnicę kwotową między warunkami standardowymi dostępnymi w Ofercie nie
promocyjnej a warunkami oferty promocyjnej). Kara umowna dochodzona przez Operatora nie może przekroczyć kwoty określonej w
tabeli poniżej (w zależności od wybranej taryfy), jak również wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną
wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania przy uwzględnieniu zasad podanych w pkt 6 Kontraktu
Głównego (nie wyłącza to uprawnienia Operatora do dochodzenia roszczeń określonych w ppkt 7.2 i ppkt 8.2 Kontraktu Głównego).

7.4.

7.5.
7.6.

JUMP proFirma
XXL

JUMP proFirma
XL

JUMP proFirma
L

JUMP proFirma
M

JUMP proFirma
S

6 000 zł

4 000 zł

3 000 zł

2 000 zł

1 500 zł

Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej powstanie, jeśli do naruszenia przez Abonenta
zobowiązania niepieniężnego wskazanego w pkt. 7.2.1.dojdzie w wyniku rozwiązania Umowy przez Abonenta przed upływem czasu
oznaczonego, na który Umowa została zawarta lub rozwiązania Umowy przez Operatora z winy Abonenta przed upływem tego czasu
w przypadkach wskazanych w ppkt 10.3 lub ppkt 10.4 Kontraktu Głównego (m.in. w przypadku utracenia przez Abonenta Karty SIM
oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych § 8 pkt 2 i 3 RŚUT).
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych zawarty jest w Kontrakcie Głównym.
Abonent przed zawarciem Umowy może wyrazić łączną zgodę na działania marketingowe. Zakres zgody wskazany jest 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, (d) w przypadku zawierania Umowy pomiędzy Abonentem niebędącym konsumentem o
Operatorem reprezentowanym przez Doradcę Biznesowego, Autoryzowanego Doradcę Biznesowego, Key Accuont Managera (KAMa) lub Przedstawiciela Handlowego – u tych wskazanych przedstawicieli Operatora. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do
Abonenta komunikat SMS zawierający wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
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Objaśnienia:
* dotyczy abonentów: „T-Mobile” oraz „Era”
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
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów TMobile.
** dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie
pisemnej):
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w
systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo
(2) do dnia 4 czerwca 2011, jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo
(3) od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie
Tak Tak - T-Mobile na kartę
(4) od dnia 30 kwietnia 2013 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie TMobile na kartę.
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