Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Internet Mobilny i Telefon
Stacjonarny w T-Mobile –Oferta Specjalna”
Kod Promocji: P_NTD_TEL_BC_25_KW_24
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Opis oferty łączonej
W okresie od 2014-04-30 do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do 2014-09-30 (włącznie) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem” lub „T-Mobile”) oferuje zawarcie umowy o świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych na niniejszych
warunkach (dalej „Umowa”). Konwergentne Usługi Telekomunikacyjne to Usługi Telekomunikacyjne świadczone w oparciu o
stacjonarny Numer Telefonu i elementy infrastruktury sieci mobilnej Operatora . Zawarcie Umowy łączy się w szczególności z
następującymi warunkami promocyjnymi.
Podstawowe warunki Oferty Specjalnej:

Produkt
Model i cena telefonu
Pakiet minut

Nowa Taryfa Domowa 150
TD30 za 1 zł
150 minut
na krajowe numery stacjonarne i komórkowe w T-Mobile

Promocyjna opłata aktywacyjna

49zł

Promocyjna opłata abonamentowa

25 zł

Upust Specjalny dla Oferty Promocyjnej

-10 zł

Promocyjna opłata abonamentowa, uwzględniająca Upust Specjalny

15 zł

Okres obowiązywania Umowy
24 miesiące
* Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość opłat
wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości wyliczonych
na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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Skorzystanie z Warunków Oferty Promocyjnej „Internet Mobilny i Telefon Stacjonarny w T-Mobile – Oferta Specjalna”, możliwe jest
jedynie w przypadku podpisania jednocześnie Umowy na Ofertę blueconnect 14 z kodem promocji „P_BC_MOD_14_OS_24”, oraz
Umowy z Ofertą Nowa Taryfa Domowa - kod promocji: „P_NTD_TEL_BC_25_KW_24”.
Upust Specjalny (zwany dalej Upustem), o którym mowa w wierszu 6 tabeli, przysługiwał będzie Abonentowi przez cały okres
obowiązywania obu Umów, pod warunkiem utrzymania w stanie aktywności obu Kart SIM wydanych Abonentowi w związku z
zawarciem tychże Umów.
Zawieszenie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (niezależnie od przyczyny) dla Kart SIM, o których mowa jest w punkcie 1.4,
trwające dłużej niż 24 godziny, powoduje utratę prawa do upustu w Cyklu Rozliczeniowym, w którym miało miejsce zawieszenie
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Po wznowieniu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, upust zostanie przyznany w
kolejnym pełnym Cyklu Rozliczeniowym. W przypadku, gdy zawieszenie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych trwa dłużej niż 24
godziny i nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora, Upust zostanie przyznany.
Upust przyznawany jest tylko dla Produktu z Ofertą „Nowa Taryfa Domowa 150”.
Pierwszy Upust jest uwzględniany na fakturze miesięcznej, wystawionej po skorzystaniu z Oferty Promocyjnej. Jeżeli aktywacja
Produktów nastąpi 48 godzin przed zakończeniem Cyklu Rozliczeniowego, Operator zastrzega sobie możliwość przyznania Upustu
na kolejnej fakturze miesięcznej.
Upust przyznawany jest za zakończony Cykl Rozliczeniowy na fakturze.
Upust nie będzie przyznany, gdy wysokość opłat abonamentowych dla Produktu, będzie niższa niż wysokość Upustu, po
uwzględnieniu wszelkich zniżek wynikających z innych ofert promocyjnych Abonenta oraz innych upustów przyznanych Abonentowi
w danym Cyklu Rozliczeniowym.
Warunki Oferty Nowa Taryfa Domowa 150
Opłata za przyłączenie w niniejszej Oferty Promocyjnej związanej z usługami konwergentnymi wynosi 49 zł z VAT. Opłata ta jest
uwzględniana na pierwszej fakturze. Karta SIM związana z numerem stacjonarnym, działa w każdym telefonie oferowanym przez
Operatora oraz w każdym innym telefonie nieposiadającym blokady karty SIM i przystosowanym do współpracy z kartami SIM w
T-Mobile.
Podpisując Załącznik do Umowy, Abonent jednocześnie nabywa telefon TD 30 w cenie promocyjnej 1 zł
Abonent nie ma możliwości rezygnacji z pakietu promocyjnego.
Nieokreślone niniejszym dokumentem warunki naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne świadczone na podstawie Umowy
wskazane są w Cenniku Nowej Taryfy Domowej. W szczególności jest tam wskazany sposób naliczania opłat za połączenia z
krajowymi sieciami stacjonarnymi i z numerami komórkowymi T-mobile - po przekroczeniu wskazanego w tabeli promocyjnego
pakietu.
Niewykorzystane minuty ze wskazanego w tabeli promocyjnego pakietu, nie są przenoszone na kolejny Cykl Rozliczeniowy.
Kolejność wykorzystania pakietów minut dostępnych w ramach Umowy jest następująca:
NTD Wieczory i weekendy 1000
NTD 5 wybranych osób 200
NTD T-Mobile i stacjonarne 150 (promocyjny pakiet minut)
NTD T-Mobile i stacjonarne 120
NTD T-Mobile i stacjonarne 60
W ramach niniejszej oferty cesja nie jest dostępna.
Z niniejszej oferty może skorzystać Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który:
przedstawi dokumenty wymagane przez Operatora oraz
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2.8.2. spełni warunki zawarte w „Regulaminie przeniesienia numeru dla klientów usługi stacjonarnej” (jeśli zawarcie Umowy powiązane jest z
usługą przeniesienia numeru od innego operatora).
Informacje na temat wskazanych dokumentów i warunków dostępne są u konsultantów Operatora w Punktach Sprzedaży oraz pod
numerem Biura Obsługi Abonenta.
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Postanowienia ogólne dla Oferty Nowa Taryfa Domowa 150
Cena przyłączenia do T-Mobile w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 200,63 zł z VAT.
Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi, konsultanci w Punktach Sprzedaży oraz kurierzy nie mają prawa do pobierania
żadnych opłat ani Kaucji z tytułu Usług Telekomunikacyjnych.
Opłatę za przyłączenie do Sieci (aktywacja) wraz z pierwszym Abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia
Faktury, którą Operator prześle pocztą
Konwergentne Usługi Telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Umową, na którą składają się Kontrakt Główny,
pod którym strony składają podpisy, i załączniki do tego kontraktu stanowiące Regulamin i Cennik.
Lista załączników znajduje się w pkt 12 Kontraktu Głównego.
Wysokość Limitu Kredytowego podana jest w pkt 4 Kontraktu Głównego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Nowej Taryfy Domowej i
Taryfy Firmowej. W sprawach nieuregulowanych w dokumencie wskazanym w zdaniu poprzednim zastosowanie maja postanowienie
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
Czas obowiązywania Umowy dla Oferty Nowa Taryfa Domowa 150
W przypadku zawarcia Umowy zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych trwało,
co najmniej przez okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatami
abonamentowymi wynikającym z niniejszych warunków, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne
oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy.
Abonent przyjmuje na siebie:
zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM z numerem stacjonarnym w T-Mobile przez okres 24 miesięcy;
zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne świadczone na podstawie Umowy.
W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w punkcie 4.2.1. powyżej, Abonent będzie zobowiązany na
pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej. Maksymalna wysokość kary
umownej określona jest w pkt 6 Kontraktu Głównego, jako jedna z opcji przedstawionych w poniższej tabeli. Obowiązek naprawienia
szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa w punkcie 4.1. powyżej i faktu udzielenia przez Operatora ulgi Abonentowi
w związku z zawarciem Umowy. Wysokość ulgi podana jest w pkt 6 Kontraktu Głównego. Kara umowna dochodzona przez Operatora
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania. Szczegółowy sposób wyliczenia kary umownej podany jest w pkt 6 Kontraktu Głównego. Powyższe
nie wyłącza uprawnienia Operatora do dochodzenia roszczeń określonych w ppkt 7.2 i ppkt 8.2 Kontraktu Głównego.
Maksymalna wysokość kary umownej dla Oferty Nowa Taryfa Domowa 150 wynosi 600 zł.
Uprawnienie Operatora do żądania kary umownej powstanie w przypadku, gdy:
Abonent rozwiąże Umowę przed końcem czasu oznaczonego jej obowiązywania,
Operator rozwiąże Umowę z winy Abonenta przed końcem czasu oznaczonego jej obowiązywania na podstawie ppkt 10.3 lub ppkt
10.4 Kontraktu Głównego.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość
opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości
wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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 w
Internecie - na stronie www służącej do składania takich zamówień, (c) w przypadku zamawiania Umowy w rozmowie telefonicznej – u
konsultanta kanału telefonicznego Operatora. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do Abonenta komunikat SMS zawierający
wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
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