OFERTA PROMOCYJNA ,,MIGRACJA NA TARYFY NOWA FIRMA DLA OBECNYCH
BIZNESOWYCH ABONENTóW T-MOBILE”
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Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej T-Mobile Polska S.A. skierowane są do obecnych Abonentów biznesowych T-Mobile* i określają
zasady oraz zakres oferty zwanej dalej „Migracja na taryfy Nowa Firma dla obecnych biznesowych Abonentów T-Mobile” ( zwane dalej
Ofertą ). Oferta obowiązuje od dnia 09.01.2013 r. do wycofania niniejszej Oferty przez Operatora, które nastąpi nie później niż z
upływem dnia 31.12.2013 r.
Oferta umożliwia dotychczasowym Abonentom zmianę aktualnie posiadanej taryfy na jedną z taryf Nowa Firma na warunkach
określonych poniżej, o których informacja podana jest w „Cenniku taryf Nowa Firma”.
Niniejsza Oferta nie dotyczy zmian z taryf Pakiet Biznes Firma, Nowy Pakiet Biznes Firma na taryfy Nowa Firma.
Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Abonent T-Mobile*, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów
prawa.
Każdy Abonent, który w okresie obowiązywania oferty promocyjnej zmieni taryfę, z której obecnie korzysta, na jedną z taryf Nowa
Firma w ramach niniejszej oferty, akceptuje postanowienia niniejszych warunków.
Z chwilą złożenia przez Abonenta dyspozycji zmiany taryfy na warunkach niniejszej promocji, Abonent przyjmuje, iż nie jest możliwe jej
cofnięcie, ani powrót do poprzedniej taryfy w chwili, gdy dyspozycja zostanie zrealizowana.
Z chwilą realizacji dyspozycji Oferty, o której mowa w pkt.5, usługi telekomunikacyjne będą świadczone wg warunków określonych w
Załączniku cenowym dla taryf Nowa Firma.
Operator zastrzega sobie prawo do realizacji dyspozycji w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia dyspozycji zmiany przez
Abonenta.
Zmiana na taryfę Nowa Firma powoduje anulowanie wszystkich 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 Umów o
Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
Zmiana na taryfę Nowa Firma powoduje dezaktywację usługi Sieć Korporacyjna na koncie numeru, na którym taka migracja nastąpi.
Warunki dla Abonentów wybierających taryfy Nowa Firma** (nie dotyczy Klientów posiadających taryfę Era Nowy Komfort i Era Nowy
Komfort VIP)
jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi w trakcie trwania Umowy terminowej, Klient może zmienić taryfę na dowolną o wyższej lub
równej opłacie abonamentowej niż posiadana aktualnie (z tym, że pod uwagę brana jest cena taryfy z cennika bez uwzględnienia
upustów). Zmiana taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej w czasie trwania Umowy terminowej nie jest możliwa.
jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi po zakończeniu Umowy terminowej, Klient za zmianę taryfy na taryfę o niższej opłacie
abonamentowej niż posiadana aktualnie (z tym że pod uwagę brana jest cena taryfy z cennika bez uwzględnienia upustów) zapłaci 50
zł netto (61 zł z VAT). Zmiana taryfy na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej jest bezpłatna.
Warunki dla Abonentów posiadających taryfę Era Nowy Komfort, Era Nowy Komfort VIP i wybierających taryfy Nowa Firma
jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi w trakcie trwania Umowy terminowej, Klient może zmienić taryfę na dowolną o wyższej lub
równej opłacie abonamentowej niż posiadana aktualnie (w przypadku taryf Era Nowy Komfort pod uwagę brana jest aktualna łączna
kwota opłat za pakiety włączone na koncie Klienta. Dla taryfy Era Nowy Komfort VIP liczona jest aktualna kwota abonamentu oraz
łączna kwota opłat za pakiety włączone na koncie Klienta). Zmiana taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej w czasie trwania
umowy terminowej nie jest możliwa.
jeśli dyspozycja zmiany taryfy nastąpi po zakończeniu umowy terminowej, klient za zmianę taryfy na taryfę o niższej opłacie
abonamentowej niż posiadana aktualnie (W przypadku taryf Era Nowy Komfort pod uwagę brana jest aktualna łączna kwota opłat za
pakiety włączone na koncie Klienta. Dla taryfy Era Nowy Komfort VIP liczona jest aktualna kwota abonamentu oraz łączna kwota opłat
za pakiety włączone na koncie Klienta) zapłaci 50 zł netto (61 zł z VAT). Zmiana taryfy na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej jest
bezpłatna.
Operator może zmienić, zawiesić lub zakończyć niniejszą ofertę promocyjną w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana,
zawieszenie lub zakończenie oferty nie może naruszać prawa Abonenta do korzystania przez niego z oferty na promocyjnych o ile
nabył on to prawo przed jej zmianą zawieszeniem lub zakończeniem.
W przypadku sprzeczności treści niniejszych warunków oferty promocyjnej z innymi warunkami regulaminów ofert promocyjnych lub
innymi szczególnymi warunkami, na jakich Abonent zawarł z Operatorem Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,
rozstrzygające będą postanowienia opisane w niniejszym dokumencie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami oferty promocyjnej, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
* 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 obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.
** Przy wyborze taryf Nowa Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę
Nowa Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą.

Obowiązuje od dnia 2013.01.09 ze zmianami z dnia 2013-05-27
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