ZałącZnik do Umowy o ŚwiadcZenie UsłUg TelekomUnikacyjnych
Promocyjne Warunki przeniesienia numeru telefonicznego z
systemu T-mobile na karTę do UsłUgi abonamenTowej– w kanale
TelefonicZnym („oferTa”)
Regulamin oferty promocyjnej T-Mobile Polska S.A.
1.

Czas trwania promocji: od dnia 01.04.2013 r. do odwołania, ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2013 r.

2.

Promocja dotyczy: przeniesienia numeru z systemu T-Mobile na kartę* do usługi abonamentowej.

3.

* dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”
Na użytek niniejszego dokumentu * Użytkownik T-Mobile na kartę - abonent będących stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej nie w formie pisemnej, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile na
kartę”, "Tak Tak - T-Mobile na kartę", "Tak Tak" lub „Era Tak Tak”.
Niniejsze warunki określają zasady przeniesienia (migracji) numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do usługi
abonamentowej przy wykorzystaniu kanału telefonicznego.
Niniejsza Oferta jest dostępna dla tych Użytkowników systemu T-Mobile na kartę, będących Konsumentami (dalej „Klient” lub
„Klienci”), którzy w okresie trwania niniejszej Oferty zawrą z Operatorem Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas
oznaczony, w ramach oferty promocyjnej „Oferta z telefonem w T-Mobile”, „Wyjątkowa okazja na 24 miesiące z telefonem”, „Oferta
bez telefonu w T-Mobile” (dalej „Umowa”).

4.
5.

Niniejsza Oferta dostępna jest wyłącznie dla Klientów, którzy podczas telefonicznego kontaktu z konsultantem Telekanału T-Mobile
wyrażą zainteresowanie skorzystania z niej na warunkach „Regulaminu Telekanału T-Mobile”.
Warunkiem podpisania Umowy jest okazanie przez użytkownika systemu T-Mobile na kartę dokumentów wymaganych przy
zawieraniu Umowy określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.

6.

Przeniesienie numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do usługi abonamentowej może nastąpić jedynie w przypadku
posiadania przez Użytkownika systemu T-Mobile na kartę aktywnej w systemach Operatora Karty SIM . Dla zawarcia Umowy Karta SIM
może być aktywna tylko na połączenia przychodzące.

7.

Zgromadzona na koncie Użytkownika systemu T-Mobile na kartę niewykorzystana kwota oraz wszelkie zgromadzone jednostki, w tym
w postaci minut, SMSów, MMSów oraz wszystkie usługi zostaną automatycznie usunięte lub dezaktywowane w momencie dokonania
migracji.

8.

Opłata za przeniesienie numeru z systemu T-Mobile na kartę do oferty abonamentowej wynosi 1,01 zł z VAT i naliczana jest na
pierwszej fakturze.

9.

Przy migracji numeru Operator nie nalicza opłaty za przyłączenie do sieci.

10.

Nie jest możliwe dokonanie przeniesienia numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do oferty abonamentowej w sieci TMobile, jeśli z numeru tego nie zostało wykonane przynajmniej jedno połączenie wychodzące.

11.

Do momentu dokonania migracji, Karta SIM otrzymana wraz z telefonem znajduje się w stanie uniemożliwiającym korzystanie z Usług
Telekomunikacyjnych. Operator aktywuje Kartę SIM w terminie do 15 dni licząc od dnia podpisania Umowy. Postanowienie zdania
poprzedniego wyłącza inne postanowienia Umowy dotyczące terminu aktywowania Karty SIM. Aktywacja Karty SIM w systemie
abonamentowym zostanie dokonana przez Operatora automatycznie. Podczas procesu migracji może nastąpić przerwa w
świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych, która może trwać do 24 godzin.

12.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego
warunków, o ile zostało ono spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej
staranności.

13.

Do kwestii związanych ze złożeniem zamówienia podczas telefonicznego kontaktu z konsultantem Telekanału T-Mobile i realizacji
tego zamówienia, w szczególności trybu i momentu zawarcia Umowy i umowy sprzedaży telefonu, zastosowanie ma Regulamin
Telekanału T-Mobile, o którego postanowieniach Klient jest informowany podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Telekanału
T-Mobile i który jest mu doręczany podczas odbierania przesyłki.

14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszymi warunkami zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, oferty promocyjnej
wybranej w momencie podpisywania Umowy, Cenniki i załączniki cenowe właściwe dla wybranej oferty oraz Regulamin Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.

Obowiązuje od dnia 2013.04.01 ze zmianami z dnia 2013-05-27
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