Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Mega Start W internet na kartę
blueconnect”
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 01.10.2013 r. do wycofania niniejszej oferty, jednak nie później niż do dnia 31.12.2013 r., T-Mobile Polska S.A.,
operator T-Mobile (zwany dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach promocję „Mega Start w
Internet na kartę blueconnect”.
1.2. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje Użytkowników Internet na kartę blueconnect, którzy w okresie oferowania niniejszych
warunków:
1.2.1. zawrą Umowę w związku z Kartą SIM zakupioną w starterze w ramach jednej z następujących ofert::
1.2.1.1.
„Warunki oferty standardowej Internet na kartę blueconnect” lub
1.2.1.2.
„Warunki oferty standardowej Internet na kartę blueconnect w zestawie z modemem” i
1.2.2. wykonają z takiej karty SIM połączenie na dowolny, płatny lub bezpłatny numer krajowy lub wykonają z niej połączenie transmisji
danych.
1.3. Użytkownicy wskazani w pkt 1.2 powyżej zwani są dalej „Klientami”.
1.4. W ramach niniejszej promocji Klienci otrzymają jednorazowy pakiet danych o wielkości 2 GB (2048 MB), zwany dalej Pakietem. Pakiet
będzie udostępniony w ciągu 72 godzin od wykonania pierwszego połączenia, o którym mowa w pkt 1.2.2. powyżej oraz będzie go
można wykorzystać w ciągu 30 dni od jego przyznania.
1.5. Niniejsze warunki nie dotyczą starterów dostępnych w ofercie Internet na kartę blueconnect uregulowanej Warunkami oferty
promocyjnej "Internet na kartę blueconnect z kartą Micro SIM".
1.6. Klient zostanie powiadomiony o aktywacji Pakietu wiadomością SMS oraz poprzez prezentację odpowiedniej informacji w
Internetowym Biurze Obsługi Abonenta dostępnym na www.t-mobile.pl w sekcji Zarządzanie kontem.
1.7. Pakiet będzie wykorzystany w pierwszej kolejności, przed kwotą w złotych polskich wynikającą ze stanu konta. Następnie
wykorzystywana jest kwota w złotych polskich z konta.
1.8. Pakiet może być wykorzystany jedynie na połączenia krajowe transmisji danych.
1.9. Pakiet może być wykorzystany w ciągu 30 dni od dnia ich przyznania przez Operatora.
1.10. W ramach Pakietu 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.
1.11. Niniejsze warunki nie mają wpływu na przedłużenie ważności konta w Internet na kartę blueconnect.
1.12. W sytuacji wygaśnięcia ważności konta w Internet na kartę blueconnect możliwość korzystania z połączeń, Pakietu i usług jest
blokowana.
1.13. Korzystanie z Pakietu możliwe jest wyłącznie na terenie Polski. Aktywacja Pakietu nie wpływa na wysokość opłat za transmisję danych
poza granicami Polski.
2.
2.1.

Inne postanowienia
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, Regulaminu doładowań Internet na kartę blueconnect oraz
Cennika Internet na kartę blueconnect. Operator ma prawo zaprzestać oferowania niniejszych warunków w dowolnym terminie
poprzedzającym datę końcową wskazaną w pkt 1.1. powyżej, co nie będzie naruszać praw nabytych Klientów. Zaprzestanie
oferowania nastąpi w momencie usunięcia niniejszych warunków z oferty Operatora na jego stronie internetowej: www.t-mobile.pl.
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