Warunki oferty standardoWej internet na kartę w T-Mobile w
zestawie z modemem
1.
1.1.

Postanowienia ogólne.
Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w Internet na kartę w T-Mobile, świadczonych
przez T-Mobile Polska S.A., (dalej „Operator”) 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 09.09.2013 r. i jest ważny do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów
objętych niniejszą ofertą.
1.3. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku Użytkownika, który
skorzystał z oferty jej wycofanie nie będzie powodować zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszych
Warunkach.
1.4. Użycie w sieci Operatora karty SIM wydanej Użytkownikowi wraz z zestawem oznacza akceptację niniejszego regulaminu, Warunków
Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę”, wiążącego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Operatora oraz Cennika.
1.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają Warunki Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę”
postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz Cennika.
1.6. 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.
1.7. 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.
1.8. 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:
1.8.1. kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20 sekund,
1.8.2. kiedy linia jest zajęta i
1.8.3. 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.
2.1.

Cennik oferty Internet na kartę w T-Mobile w zestawie z modemem
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
zestaw
nazwa

Starter Internet na kartę w TMobile „5” Frii w zestawie z
modemem
Huawei E3131

modem
cena
zestawu

modem

99 zł z VAT

Huawei
E3131

Internet na kartę blueconnect

ważność konta ważność konta
typ
obsługiwane
kwota do
na poł.
na poł.
modemu technologie wykorzystania wychodzące
przychodzące
USB

HSDPA
UMTS
EDGE
GPRS

5 zł z VAT

7 dni *

31 dni **

* od daty wykonania pierwszego połączenia wychodzącego, np. transmisja danych, połączenia głosowe, SMS
**od daty wygaśnięcia ważności konta na połączenia wychodzące,
Minimalna konfiguracja sprzętowa i obsługiwane systemy operacyjne zalecane przez producentów terminali:
Huawei E3131
(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.
3.
3.1.

Informacje o braku blokady 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.
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