WARUNKI OFERTY STANDARDOWEJ INTERNET NA KARTĘ BLUECONNECT W
ZESTAWIE Z MODEMEM
1.

Postanowienia ogólne.

1.1.

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w Internet na kartę blueconnect, świadczonych
przez T-Mobile Polska S.A., Operatora sieci T-Mobile w związku z nabyciem przez Użytkownika wskazanego poniżej zestawu na
warunkach wskazanych w niniejszej ofercie (dalej „Usługi”).
1.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2013 r. i jest ważny do wyczerpania zapasów, najpóźniej do 31.12. 2013 r.
Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronach internetowych www.t-mobile.pl.
1.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych przez Użytkownika.
1.4. Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości
technicznych. Mapa zasięgu sieci T-Mobile dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest
dostępna na stronach www.t-mobile.pl. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu sieci T-Mobile dla usług
transmisji danych.
1.5. Wskazane Usługi są świadczone przez Operatora zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych
w systemie T-Mobile na kartę, Regulaminem doładowań Internet na kartę blueconnect, Cennikiem Internet na kartę blueconnect,
Warunkami Oferty Promocyjnej „Zmiana taryfy na taryfę Frii oraz Warunkami Oferty Promocyjnej „Internet 250 MB na dzień”.
1.6. Korzystanie z Usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu, Cennika Internet na kartę blueconnect, Regulaminu doładowań
Internet na kartę blueconnect, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę,
Warunków Oferty Promocyjnej „Zmiana taryfy na taryfę Frii oraz Warunków Oferty Promocyjnej „Internet 250 MB na dzień”.
1.7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają postanowienia Cennika Internet na kartę blueconnect,
Regulaminu doładowań Internet na kartę blueconnect, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w
systemie T-Mobile na kartę oraz Warunków Oferty Promocyjnej „Zmiana taryfy na taryfę Frii oraz Warunków Oferty Promocyjnej
„Internet 250 MB na dzień”, przy czym w przypadku kolizji postanowień regulaminów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego
regulaminu. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl.
1.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych przez niego Usług wynikających z nieosiągnięcia przez
urządzenia Użytkownika parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z tych usług, w szczególności przez sprzęt
komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie, lub w związku ze zmianami dokonywanymi w tych urządzeniach przez
Użytkownika we własnym zakresie.
1.9. Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji wskazanego poniżej zestawu na usługi o
podwyższonej opłacie, w szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
1.10. Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach:
1.10.1. kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20 sekund,
1.10.2. kiedy linia jest zajęta i
1.10.3. 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 Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń
włączonego samodzielnie.
2.

Cennik oferty Internet na kartę blueconnect w zestawie z modemem

Wymienione poniżej zestawy zawierają opcję:
2.1. automatycznej, bezpłatnej zmiany taryfy na taryfę Frii po 3 pełnych dniach od wykonania pierwszego połączenia, o ile Użytkownik nie
zgłosi Operatorowi chęci dalszego korzystania z taryfy, z którą starter został aktywowany.
Zgłoszenie może być dokonane bezpłatnie za pomocą Ekspresowego kodu *100*810# przed upływem trzech pełnych dni od
wykonania pierwszego połączenia. Szczegółowe warunki zmiany taryfy na Frii znajdują się w Warunkach Oferty Promocyjnej „Zmiana
taryfy na taryfę Frii”.
2.2. jednoczesnej automatycznej aktywacji oferty „Internet 250 MB na dzień” z opłatą dzienną 2 zł z VAT. Opłata Dzienna naliczana jest
każdego dnia przy pierwszym krajowym połączeniu wykorzystującym pakietową transmisję danych. Pakiet 250 MB danych
przydzielany jest Użytkownikowi z terminem obowiązywania do końca danego dnia, tj. do godziny 23:59:59.
Nowe warunki po zmianie taryfy na taryfę Frii
Taryfa Frii
Ważność konta na połączenia wychodzące 7 dni od dnia zmiany taryfy
Ważność konta na połączenia przychodzące 31 dni od wygaśnięcia ważności konta na połączenia wychodzące
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Warunki oferty standardowej Internet na kartę blueconnect w zestawie z modemem

zestaw

modem

nazwa

cena
zestawu

modem

Internet na kartę blueconnect
25 zł w zestawie z modemem
Huawei E3131

149 zł brutto
(121,14 zł
netto)

Huawei
E3131

Internet na kartę blueconnect
50 zł w zestawie z modemem
ZTE MF195
Internet na kartę blueconnect
50 zł w zestawie z modemem
Huawei E353

199 zł brutto
(161,79 zł
netto)

ZTE MF195

Internet na kartę blueconnect

ważność konta ważność konta
obsługiwane
kwota do
typ
na poł.
na poł.
modemu technologie wykorzystania wychodzące
przychodzące
25 zł brutto
(20,33 zł netto)
USB

HSDPA
UMTS
EDGE
GPRS

Huawei
E353

miesiąc od
wykonania
pierwszego
31 dni od
połączenia (np. wygaśnięcia
transmisji
ważności konta
danych,
na połączenia
50 zł brutto
połączenia
wychodzące
(40,65 zł netto)
głosowego,
SMS)

Minimalna konfiguracja sprzętowa i obsługiwane systemy operacyjne zalecane przez producentów terminali:
Huawei E3131
(modem USB
HSPA+21/UMTS/EDGE/GPRS)

ZTE MF195
(modem USB
HSPA+21/UMTS/EDGE/GPRS)

- system operacyjny Windows XP, Windows
Vista,
Windows 7, Mac OS X 10.7 lub niższy,
- złącze USB,
- rozdzielczość ekranu min. 800x600 pikseli.

- system operacyjny Windows XP/Vista/7,
Mac OS X 10.7,
- złącze USB,
- rozdzielczość ekranu minimum 800x600
pikseli.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

Huawei E353
(modem USB
HSPA+21/UMTS/EDGE/GPRS)
- system operacyjny Windows 2000
SP4/XP SP2/Vista/7, Mac OS X 10.6,
- złącze USB,
- rozdzielczość ekranu minimum
800x600 pikseli.

Informacje o blokadzie karty SIM w modemie (tzw. SIMLOCK)
Modemy nabywane w związku z niniejszą ofertą:
nie mają założonej blokady SIM LOCK uniemożliwiającej korzystanie z nich w sieciach innych Operatorów albo
mają założoną taką blokadę, przy czym Użytkownik ma prawo żądać jej usunięcia od momentu sprzedania i wydania mu urządzenia.
W przypadku wskazanym w pkt. 3.1.2 powyżej można bezpłatnie usunąć blokadę SIM LOCK. W tym celu należy:
stawić się wraz z telefonem w Salonie Firmowym lub Sklepie Firmowym sieci sprzedaży T-Mobile,
podać typ modemu i jego numer IMEI oraz
oświadczyć swoją wolę zniesienia blokady SIM LOCK.
Część punktów sprzedaży sieci T-Mobile nie jest Salonami lub Sklepami Firmowymi sieci sprzedaży T-Mobile. Adresy wskazanych
Salonów i Sklepów Firmowych można uzyskać u sprzedawcy w każdej placówce sieci sprzedaży T-Mobile, u konsultanta Biura
Obsługi Użytkownika oraz na www.t-mobile.pl.
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