Warunki Oferty PrOmOcyjnej „internet StacjOnarny dla Firm do 20
Mb/s”
Kody Promocji: DSL_BIZ_2013_24M
1.
2.

2.1.

W okresie od dnia 27.01.2014 roku do wycofania oferty lub wyczerpania się zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 01.06.2014 roku,
T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem” lub „T-Mobile”) oferuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu na czas oznaczony 24 pełnych Cykli Rozliczeniowych i nabycia urządzenia, w oparciu o
niniejsze warunki promocyjne.
Umowa o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu zawarta na niniejszych Warunkach (na czas oznaczony 24
Cykli Rozliczeniowych) będzie dalej zwana „Umową”. Usługa Internetu stacjonarnego świadczona na podstawie Umowy będzie dalej
zwana „Usługą” lub „Usługami Telekomunikacyjnymi”.
Aktywacja (opłata jednorazowa):

Opłata aktywacyjna
2.2.

39,00 zł netto

Opłata abonamentowa (Abonament):
Usługa

Internet Stacjonarny dla Firm*

Czas oznaczony obowiązywania
Umowy

Opłata abonamentowa za Cykl Rozliczeniowy

24 Cykle Rozliczeniowe

49 zł netto

* W granicach możliwości technicznych udostępnianych przez Orange Polska S.A., Abonent może korzystać w ramach niniejszej oferty
promocyjnej z jednej z dwóch następujących opcji:
 opcja z maksymalną prędkością do 10Mb/s w taryfie proNet DSL [10240/512 kbit/s]
 opcja z maksymalną prędkością do 20Mb/s w taryfie proNet DSL [20/1 Mbit/s]
2.3.

Urządzenie (promocyjna cena zakupu urządzenia):
Komplet urządzeń

Router WLAN z modemem ADSL
ZTE ZXV10 W300 *
2.4.

Cena za komplet urządzeń
1,00 zł netto

Zmiana maksymalnej prędkości (opłata jednorazowa):

Zmiana maksymalnej prędkości Usługi na
wyższą (możliwa po udostępnieniu takiej
możliwości przez Orange Polska S.A.)

Pierwsza zmiana maksymalnej prędkości – bezpłatnie;
każda kolejna zmiana maksymalnej prędkości - 50 zł netto

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zasad korzystania z Usługi są dostępne na stronie www.t-mobile.pl.
3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.

Z niniejszej oferty promocyjnej może skorzystać przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa , który spełni poniższe
warunki:
opłaca dowolny abonament dla usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na łączu Orange Polska S.A., na którym ma być świadczona
Usługa w ramach niniejszych Warunków,
przekaże Operatorowi prawidłowo wypełnione „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL” (dalej
„Oświadczenie”).
Zawarcie Umowy, w tym zawarcie Umowy w ramach opcji Usługi z prędkością maksymalną transmisji do 20 Mb/s, uzależnione jest od
uzyskania od Orange Polska S.A. potwierdzenia technicznej możliwości świadczenia Usługi lub wskazanej opcji Usługi w danej
lokalizacji na łączu Orange Polska S.A. Maksymalna dostępna przed zawarciem Umowy prędkość wskazanego łącza decyduje o
możliwości skorzystania z poszczególnych opcji Usługi w zakresie prędkości transmisji. Abonent przed podpisaniem Umowy zostanie
poinformowany przez Operatora o warunkach technicznych łącza w zakresie tego parametru. Opcja prędkości transmisji zawarta jest
w nazwie taryfy (ppkt 4.1. Kontraktu Głównego). Operator gwarantuje jedynie prędkości transmisji wskazane w § 4 ust. 9 Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile. Jednakże, w sytuacji korzystania przez Abonenta na
podstawie Umowy z opcji Usługi z prędkością maksymalną do 20 Mb/s, gdy Orange Polska S.A. zadeklaruje, że ustała możliwość
świadczenia Usługi w opcji z tą maksymalną prędkością i istnieje możliwość świadczenia jej jedynie w opcji z maksymalną prędkością
do 10Mb/s, Abonent ma prawo:
zmienić opcję Usługi na opcję z prędkością do 10 Mb/s, albo
rozwiązać Umowę, przy czym Operator nie dochodzi wówczas od Abonenta kary umownej za niedotrzymanie zobowiązania do
wykonywania Umowy przez czas oznaczony.
Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym:
nieodrzucenia przez Orange Polska S.A. Oświadczenia oraz
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5.2.
6.
7.
8.

udostępnienia przez Orange Polska S.A. technicznej możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz aktywacji w terminie
trzech miesięcy od dnia złożenia pod nią podpisów Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku, Umowę uważa się za niezawartą. O niespełnieniu warunku Operator powiadamia
Abonenta w terminie 14 dni pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.
Aktywacja Usług Telekomunikacyjnych oznacza spełnienie warunku zawieszającego. Dzień spełnienia tego warunku jest dniem
zawarcia Umowy. O dniu tym Abonent jest powiadamiany komunikatem SMS na numer telefonu komórkowego podany przez
Abonenta przy składaniu podpisu pod Umową.
Do momentu zawarcia Umowy (tj. do aktywacji Usług Telekomunikacyjnych) na Abonencie nie ciążą żadne obowiązki. Abonent i
Operator mogą do tej chwili cofnąć ewentualne przyszłe skutki złożenia przez siebie podpisu pod Umową przez wysłanie do drugiej
strony pisemnego oświadczenia o „odstąpieniu od Umowy”. W przypadku Abonenta dla dotrzymania terminu wystarcza wysłanie
wskazanego oświadczenia przed momentem aktywacji Usług Telekomunikacyjnych.

9.
10.

Urządzenia objęte niniejszymi Warunkami oferowane są wyłącznie wraz z Usługą, pod warunkiem zawarcia Umowy.
Urządzenia do Abonenta dostarcza Kurier na koszt Operatora pod podany przez Abonenta w momencie podpisania Umowy adres
korespondencyjny. Umowa sprzedaży urządzeń jest zawierana w momencie ich wydania Abonentowi przez kuriera i przyjęcia przez
niego ceny.
11. Dostarczenie Urządzenia do Abonenta nastąpi maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia aktywacji Usług
Telekomunikacyjnych. O fakcie tej aktywacji Abonent jest informowany komunikatem SMS.
12. Po nadaniu przesyłki z urządzeniami Operator wysyła do Abonenta komunikat SMS o tym fakcie.
13. Pierwsza próba dostarczenia urządzeń nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania informacji SMS o aktywacji
Usługi. W przypadku, gdy pierwsza próba dostarczenia przesyłki okazała się nieskuteczna, Kurier podejmuje jeszcze dwie próby
dostarczenia przesyłki w ciągu kolejnych 10 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła pierwsza próba dostarczenia urządzeń. Po trzech
bezskutecznych próbach dostarczenia przesyłki – obowiązek odebrania przesyłki z punktu odbioru przesyłek wskazanego w
pozostawionym u Abonenta awizo w terminie wskazanym w tymże awizo spoczywa na Abonencie.
13.1. W przypadku, gdy Abonent nie odbierze przesyłki w trybie określonym powyżej w pkt 13 powyżej, ale po trzeciej nieudanej próbie
dostarczenia jej potwierdzi Operatorowi w Punkcie Sprzedaży lub przez telefon wolę nabycia urządzeń w promocyjnej cenie, Operator
ponowi jednorazowo procedurę jego dostarczenia wskazaną powyżej w pkt 13. Gdy w takich okolicznościach Abonent nie odbierze
przesyłki, oznacza to, że zrezygnował on trwale z nabycia urządzeń w ramach niniejszych Warunków.
14. Sytuacja opisana w powyższym pkt 13 (w tym w ppkt 13.1) nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy, nie ma wpływu na
rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora oraz na naliczanie opłat zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.
15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Urządzenia będące następstwem błędnego podania przez Abonenta
adresu do korespondencji w Umowie.
16. Kurier dostarcza przesyłkę na adres korespondencyjny widniejący w Umowie. Przesyłka zostanie przekazana wyłącznie Abonentowi,
który podpisał Umowę po potwierdzeniu jego tożsamości przy pomocy dowodu osobistego. W innym przypadku Kurier nie przekaże
przesyłki i przesyłka będzie do odbioru w punkcie odbioru przesyłek i w terminie wskazanym w pozostawionym awizo.
17. W obecności Kuriera, Abonent jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności z zamówieniem oraz czy nie
nastąpiło uszkodzenie mechaniczne przesyłki podczas transportu do Abonenta. Przyjęcie przesyłki i zapłacenie ceny jest
równoznaczne z akceptacją jej zawartości.
18. Warunkiem przekazania przesyłki przez Kuriera jest podpisanie przez Abonenta oświadczenia o odbiorze urządzeń. Wymagane jest
złożenie czytelnego podpisu, zgodnego z podpisem złożonym na Umowie.
19. Opłata aktywacyjna, za przyłączenie do sieci Operatora jest doliczana do pierwszej Faktury.
20. W trakcie trwania Umowy zawartej na podstawie niniejszej oferty, Abonent nie będzie mógł zawiesić świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na własne życzenie.
21. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy a przed aktywacją Usługi okaże się, że w danej lokalizacji nie jest możliwe świadczenie
wybranej przez Abonenta opcji Usługi z prędkością do 20Mb/s, Operator telefonicznie zaproponuje Abonentowi świadczenie Usługi
na niniejszych Warunkach w opcji z prędkością do 10Mb/s. Akceptacja przez Abonenta zaproponowanej przez Operatora nowej
opcji dokonywana jest wraz z zawarciem nowej Umowy.
22. Zgodnym zamiarem stron Umowy jest, aby świadczenie Usługi na podstawie Umowy trwało co najmniej 24 pełne Cykle
Rozliczeniowe, licząc od dnia zawarcia Umowy tj. od dnia aktywacji Usług Telekomunikacyjnych. Po upływie tego okresu Umowa
ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatą abonamentową w wysokości właściwej dla czasu oznaczonego, 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.
23. Operator rozpocznie świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w terminie określonym w pkt 3 Kontraktu Głównego.
24. Abonent przyjmuje na siebie zobowiązanie niepieniężne do wykonywania Umowy przez jej czas oznaczony (utrzymania aktywnej
Usługi). W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu (czasu
oznaczonego), na jaki została ona zawarta, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody przez
zapłatę na jego rzecz kary umownej. Maksymalna wysokość kary umownej, jak i zasada jej obliczenia na dany dzień rozwiązania
Umowy, określona jest w pkt 6 Kontraktu Głównego. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym
mowa w pkt 20 oraz faktu, że w związku z zawarciem Umowy Operator przyznaje Abonentowi ulgę w wysokości wskazanej w tabeli w
pkt 26 poniżej. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Operator nie ma prawa żądać wskazanej kary umownej w sytuacji
skorzystania przez Abonenta z „prawa odstąpienia”, o którym mowa w ppkt 3.6 Kontraktu Głównego lub z prawa do rozwiązania
Umowy, o którym mowa w ppkt 10.6 Kontraktu Głównego.
25.
26.
27.

28.

Czas oznaczony Umowy wynosi 24 Cykle Rozliczeniowe i jest doprecyzowany postanowieniami pkt 5 Kontraktu Głównego.
Naruszenie przez Abonenta zobowiązania określonego w pierwszym zdaniu pkt 24 powyżej, może nastąpić wskutek rozwiązania
Umowy przed końcem czasu oznaczonego w wyniku jej wypowiedzenia przez Abonenta, albo w wyniku wypowiedzenia jej przez
Operatora z winy Abonenta.
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 Kontraktu
Głównego.
Internet Stacjonarny do 10
Mb/s (w taryfie proNet
DSL[10240/512 kbit/s]

Internet Stacjonarny
20 Mb/s (w taryfie proNet DSL
[20/1 Mbit/s

1800 zł

2400 zł

W przypadku złożenia przez Abonenta „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na świadczenie usługi ADSL” wraz z jednoczesnym
wypowiedzeniem przez Abonenta zawartej z Orange Polską S.A. umowy o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do
Internetu przed upływem okresu, na jaki umowa ta została zawarta, Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia
odszkodowawcze Orange Polska S.A. w stosunku do Abonenta z tytułu przedterminowego rozwiązania tej umowy.

Obowiązuje od dnia 2014-01-27

2

Warunki Oferty Promocyjnej Warunki Oferty Promocyjnej „Internet Stacjonarny dla Firm do 20 Mb/s”

29.
30.
31.

W przypadku przejścia Umowy w czas nieoznaczony, co szczegółowo opisuje pkt 5 Kontraktu Głównego, Usługi Telekomunikacyjne
będą świadczone na takich samych zasadach jak dla czasu oznaczonego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają postanowienia „Szczegółowych Warunków Warunki
Świadczenia Usługi proNet DSL” oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile”. W
szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im we
wskazanym regulaminie.
Wszelkie opłaty, o których mowa w niniejszej ofercie są cenami netto. Do cen netto 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.

Obowiązuje od dnia 2014-01-27

3

