ZałącZnik do kontraktu GłówneGo
„Promocyjne warunki PrZeniesienia numeru telefonicZneGo Z
systemu T-mobile na kartę do mix na licZbę doładowań”
1.

W okresie od 09.05.2016r. do wycofania, ale nie dłużej niż do upływu dnia 30.09.2016 r., T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator”)
stosuje poniższe warunki w przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony w systemie Mix na liczbę doładowań, gdy łączy się to z
migracją Numeru Telefonu z systemu T-Mobile na kartę.
2.
Umowa, o której mowa powyżej dalej zwana będzie „Umową”. Abonent zawierający Umowę określany dalej będzie jako „Abonent
Mix”.
3.
Przeniesienie numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Umowy może nastąpić jedynie w przypadku okazania przez
Użytkownika systemu T-Mobile na kartę, przed zawarciem Umowy, Karty SIM systemu T-Mobile na kartę umożliwiającej odbieranie
połączeń przychodzących. Nie jest możliwe dokonanie przeniesienia numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Umowy,
jeśli z numeru tego nie zostało wykonane przynajmniej jedno połączenie.
4.
Abonent Mix nie ma obowiązku nabycia pakietu startowego.
5.
Operator nie pobiera opłaty z tytułu przeniesienia numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Umowy.
6.
Zgromadzona na koncie w systemie T-Mobile na kartę niewykorzystana kwota w złotych polskich zostanie przeniesiona na konto
Abonenta Mix. Inne środki są anulowane.
7.
Data ważności konta na połączenia wychodzące nie jest przenoszona z systemu T-Mobile na kartę do Umowy. Ważność konta po
zawarciu Umowy kończy się z upływem dnia jej zawarcia.
8.
W przypadku zawarcia Umowy po złożeniu zamówienia w kanale telefonicznym, przed rozpoczęciem świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na jej warunkach może nastąpić przerwa w świadczeniu usług trwająca do 24 godzin.
9.
Opcje usługowe aktywne na koncie Użytkownika T-Mobile na kartę są automatycznie dezaktywowane w momencie zawierania
Umowy. Opłata cykliczna lub aktywacyjna za dezaktywowaną opcję usługową nie jest rozliczana proporcjonalnie i nie jest zwracana.
Postanowienia dwóch poprzednich zdań nie obejmują sytuacji opisanej w ppkt 10.2 poniżej.
10. Jeśli Warunki Oferty Promocyjnej przewidują w Zestawie „Pakiet 3 w 1” albo „Pakiet 4 w 1”, to mają zastosowanie dalsze
postanowienia niniejszego pkt 10. Każdy z tych pakietów dalej zwany jest „Pakietem Usług”. Warunki aktywacji Pakietu Usług, status
opcji nim objętych oraz bieg cyklu rozliczeniowego tego pakietu zależą od tego, czy bezpośrednio przed zawarciem Umowy
Użytkownik T-Mobile na kartę miał aktywny pakiet o takiej samej nazwie, jak ten objęty zestawem wybranym przy jej zawarciu.
10.1. Jeśli bezpośrednio przed zawarciem Umowy Użytkownik T-Mobile na kartę nie miał aktywnego pakietu o takiej samej nazwie, jak ten
objęty zestawem wybranym przy jej zawarciu, obowiązują następujące postanowienia:
10.1.1. Aktywacja Pakietu Usług nastąpi automatycznie w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia świadczenia usług na warunkach Umowy. Dzień
aktywacji jest pierwszym dniem pierwszego 30-dniowego cyklu rozliczeniowego Pakietu Usług.
10.1.2. Warunkiem aktywacji jest posiadanie stanu konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej za Pakiet Usług.
10.1.3. O aktywacji Pakietu Usług Operator poinformuje Abonenta Mix SMS-em.
10.1.4. Jeżeli saldo konta wymagane do automatycznej aktywacji Pakietu Usług zostanie w pierwszej kolejności wykorzystane na inne usługi
lub należne opłaty (w tym należności zaległe) lub będzie ono z innych przyczyn za niskie, aby pobrać Opłatę Cykliczną za Pakiet
Usług, wówczas automatyczna aktywacja Pakietu Usług zostanie zawieszona do czasu osiągnięcia stanu konta umożliwiającego
pobranie wskazanej opłaty. Zawieszenie trwa nie dłużej niż do upływu 90 dni od rozpoczęcia świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na Warunkach Umowy. Po upływie wskazanego terminu automatyczna aktywacja Pakietu Usług nie będzie
dokonywana.
10.1.5. Do automatycznej aktywacji nie dojdzie, gdy przed dokonaniem jej przez Operatora Abonent Mix samodzielnie aktywuje Pakiet Usług,
zgodnie z ppkt 10.3 poniżej.
10.2. Jeśli bezpośrednio przed zawarciem Umowy Użytkownik T-Mobile na kartę miał aktywny pakiet o takiej samej nazwie, jak ten objęty
zestawem wybranym przy jej zawarciu, zastosowanie mają następujące postanowienia:
10.2.1. Cykl rozliczeniowy Pakietu Usług będzie kontynuacją cyklu rozliczeniowego pakietu o takiej samej nazwie, aktywnego przed migracją.
Opłata cykliczna za Pakiet Usług określona w zestawie wybranym przy zawarciu Umowy będzie pobrana na początku każdego cyklu
rozpoczynającego się w okresie obowiązywania Umowy.
10.2.2. Od momentu zawarcia Umowy do Pakietu Usług stosuje się regulamin właściwy dla Abonenta Mix. Jeśli abonent przed zawarciem
Umowy korzystał z Pakietu 3 w 1 na „Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 3 w 1” dla Użytkowników T-Mobile na kartę”, to po jej
zawarciu obowiązywać go będą „Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 3 w 1” dla Abonentów Mix”. Jeśli abonent przed zawarciem
Umowy korzystał z Pakietu 4 w 1 na „Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 4 w 1” dla Użytkowników T-Mobile na kartę”, to po jej
zawarciu obowiązywać go będą „Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 4 w 1” dla Abonentów Mix”. Oznacza to m.in., że:
10.2.2.1.
Nie ulegnie zmianie status opcji objętych Pakietem Usług, które przed migracją wchodziły w skład aktywnego pakietu o takiej
samej nazwie.
10.2.2.2.
Z chwilą zawarcia Umowy przestaje obowiązywać opcja usługowa „Zawsze Ważne Konto”, a w jej miejsce wejdzie opcja
wskazana w nowym regulaminie właściwym dla Abonenta Mix.
10.3. Abonent Mix może po zawarciu Umowy samodzielnie zlecić aktywację Pakietu Usług na „Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 3 w
1” dla Abonentów Mix” albo ”Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 4 w 1” dla Abonentów Mix”.
11. Jeśli Warunki Oferty Promocyjnej przewidują w Zestawie Pakiet Minut („100 minut do wszystkich na 30 dni” albo „200 minut do
wszystkich na 30 dni”), to aktywacja takiego pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia świadczenia usług na warunkach
Umowy.
12. Jeśli Warunki Oferty Promocyjnej przewidują w Zestawie usługę „Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 30 dni” lub „Nielimitowane
SMSy do wszystkich na 3 dni”, to aktywacja każdej takiej usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od rozpoczęcia świadczenia usług na
warunkach Umowy.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały postanowienia wybranych przez Abonenta Mix
Warunków Oferty Promocyjnej oraz pozostałych części Umowy.
13.1. raz stosownie obliczonego podatku VAT.

Obowiązuje od dnia 2016-05-09
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