WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „INTERNET NA KARTĘ BLUECONNECT
Z KARTĄ MICRO SIM”
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. (dalej „Operator”), w związku z nabyciem przez Użytkownika wskazanych poniżej produktów na
warunkach wskazanych w niniejszej ofercie (dalej „Usługi”).
1.2. Warunkiem koniecznym korzystania z Usług Telekomunikacyjnych jest skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję
danych w urządzeniu obsługującym Kartę SIM Internet na kartę blueconnect w sposób umożliwiający połączenie tego urządzenia z
Internetem.
1.3. Niniejsza Oferta wchodzi w życie z dniem 13.12. 2013 r. i jest ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż
do 31.12.2013 r.
1.4. Mapa zasięgu sieci Operatora dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na
stronach www.t-mobile.pl.
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 niniejszych warunków Regulaminu doładowań Internet na kartę blueconnect, Cennika
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 Regulaminu doładowań Internet na kartę
blueconnect, Cennika 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”, przy czym w przypadku kolizji postanowień pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych warunków. Dokumenty
wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl.
1.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niedostępności świadczonych przez niego Usług wynikającej z nieosiągnięcia przez
urządzenia Użytkownika parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z tych usług, w szczególności w związku z (1)
używanym w tych urządzeniach oprogramowaniem lub (2) 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.

Produkty dostępne w ofercie

Wymienione poniżej startery 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
Cena

Kwota do
wykorzystania

dodatkowy pakiet
danych dostępny
na start

Internet na kartę blueconnect z kartą
Micro SIM 50 zł polecany do iPada 2

50,00 zł z VAT

50,00 zł z VAT

2 GB

Internet na kartę blueconnect 25 zł dla
iPada

25,00 zł z VAT

25,00 zł z VAT

500 MB

nazwa

Obowiązuje od dnia 2013-12-13

ważność konta
na poł.
wychodzące

ważność konta
na poł.
przychodzące

miesiąc od
wykonania
pierwszego
połączenia (np.
transmisji danych,
połączenia
głosowego, SMS)

31 dni od
wygaśnięcia
ważności konta
na połączenia
wychodzące
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Warunki oferty promocyjnej „Internet na kartę blueconnect z kartą Micro SIM”

3.

Dodatkowe bonusy za doładowania

3.1.

Dla produktów wymienionych w pkt. 2 niniejszych warunków, doładowanie konta określoną kwotą będzie premiowane dodatkowymi
MB (megabajty, zwane dalej „MB GRATIS”) do wykorzystania, zgodnie z tabelami poniżej.
3.2. Skorzystanie z promocyjnego doładowania dodatkowymi MB GRATIS będzie dostępne do czasu zamiany taryfy na Dniówka, przy
czym po zmianie taryfy niewykorzystane MB GRATIS zostaną anulowane.
3.2.1. Doładowania kodami uzupełniającymi:
Nominał

MB gratis

150 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

100 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

50 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

25 zł

500 MB (ważne przez 30 dni)

5 zł

-

3.2.2. Doładowania elektroniczne:

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Kwota uzupełnienia

MB gratis

50 zł - 500 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

25 zł - 49 zł

500 MB (ważne przez 30 dni)

20 zł - 24 zł

-

5 zł - 19 zł

-

MB GRATIS są wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed kwotą wynikającą z zasilenia konta, poprzez jego doładowanie kwotą
określoną w pkt. 3.1 powyżej. Następnie wykorzystywana jest kwota zasilenia konta.
MB GRATIS mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe transmisji danych.
MB GRATIS mogą być wykorzystane w ciągu 30 dni od dnia ich przyznania.
W ramach MB GRATIS naliczanie odbywa się za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie
protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100kB.
W przypadku skorzystania z MB GRATIS, przedłużenie ważności konta w Internet na kartę blueconnect nie ulega zmianie i reguluje je
Regulamin doładowań Internet na kartę blueconnect.
W sytuacji wygaśnięcia ważności konta w Internet na kartę blueconnect możliwość korzystania z połączeń, MB GRATIS i usług jest
blokowana.
Korzystanie z MB GRATIS możliwe jest wyłącznie na terenie Polski i nie wpływa na wysokość opłat za transmisję danych poza
granicami Polski.
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