Warunki Oferty Promocyjnej ”blueconnect max na próbę”
w T-mobile na kartę
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Opis oferty:
W okresie od dnia 01.07.2013 do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. („Operator”), jednakże w każdym przypadku
nie później niż do końca dnia 30.09.2013, Operator oferuje opcję Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na poniższych
zasadach, zwaną dalej „Usługą”. Zaprzestanie oferowania niniejszych Warunków, w tym wycofanie ich przez Operatora przed
wskazanym powyżej terminem, nie będzie mieć wpływu na prawa osób, które związały się tymi Warunkami.
Z niniejszych Warunków mogą skorzystać Użytkownicy T-Mobile na kartę* (dalej zwani łącznie „Klientami” lub „Klientem”), którzy w
terminie obowiązywania oferty aktywują Usługę, w sposób określony poniżej.
W ramach niniejszych Warunków Klient może skorzystać z 7-dniowego okresu korzystania z transmisji danych bez opłat na
warunkach określonych poniżej, po którym następuje automatyczne przedłużenie Usługi w tryb płatny.
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Warunki oferty promocyjnej
Klient aktywując Usługę po raz pierwszy, otrzymuje bez opłat 7 dni transmisji danych, w których dysponuje ilością 25 MB.
Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej dostępnej prędkości transmisji danych po przekroczeniu 25 MB
transferu danych w czasie trwania 7-dniowego nieodpłatnego okresu korzystania z Usługi, o którym mowa powyżej. Po wskazanym
powyżej przekroczeniu ilości transmitowanych danych, Operatorowi będzie przysługiwać prawo do ograniczenia pasma transmisji w
taki sposób, że nie będzie ono wyższe niż 16kb/s. Operator nie pobiera z tego tytułu żadnej opłaty. O zmianie parametrów Operator
poinformuje Klienta komunikatem SMS.
2.3. Po upływie nieodpłatnego 7-dniowego okresu, świadczenie Usługi zostanie przedłużone w sposób automatyczny w płatny okres
transmisji danych na warunkach i zasadach określonych w „Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet na Maxa” w T-Mobile na kartę”,
które stanowią załącznik do niniejszych Warunków o czym Klient zostanie poinformowany SMS-em na 2 dni przed upływem
nieodpłatnego okresu 7-dniowego.
2.4. Sposoby aktywacji Usługi w ramach niniejszych Warunków wymienione zostaną w szczególności w wybranych materiałach
promocyjnych.
2.5. Klient może skorzystać z niniejszej Oferty nie częściej niż jeden raz w ciągu 6 miesięcy.
2.6. Zlecenie dezaktywacji Usługi w trakcie trwania 7 dniowego nieodpłatnego okresu może być wydane przez Klienta w każdym czasie w
jeden z następujących sposobów:
2.6.1. poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika wybierając „0” pod numerem *9602,
2.6.2. poprzez zalogowanie w serwisie internetowym na stronie www.t-mobile.pl,
2.6.3. poprzez Ekspresowe menu *100#.
2.7. Dezaktywacja Usługi powoduje powrót do naliczania opłat za przesyłane dane zgodnie z posiadaną taryfą oraz powrót do
standardowych parametrów technicznych świadczenia usługi transmisji danych. Dezaktywacja Usługi nie powoduje dezaktywacji
pakietowej transmisji danych.
2.8. Pozostałe nieuregulowane w niniejszych Warunkach warunki świadczenia Usługi regulują „Warunki Oferty Promocyjnej „Internet na
Maxa” w T-Mobile na kartę”, które stanowią załącznik do niniejszej oferty.
2.9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A.
3.

Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze
czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach jednego z niżej wymienionych dokumentów:
(1) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący
od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.),
(2) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników
obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r.,
(3) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2013.07.01
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