Warunki Oferty Promocyjnej „Oferta Zero abonamentu w T-Mobile
(z Telefonem na raty)” (dalej „Warunki”)
Kody Promocji: w tabelce:
1. Opis oferty
1.1. W okresie od 25.12.2014 r. do wycofania niniejszej oferty przez Operatora, które nastąpi nie później niż z upływem dnia 31.05.2015 r.
Operator oferuje, w nierozerwalnym połączeniu, możliwość zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na poniższych
warunkach na czas oznaczony 1 miesiąca („Umowa”) i zakupu nowego telefonu – zgodnie z poniższym („Oferta”)
1.2. Zawierając Umowę w związku z jednym z Zestawów wskazanych poniżej w ppkt 1.4, Abonent jednocześnie zyskuje w ramach promocji
możliwość nabycia na podstawie Umowy Sprzedaży na Raty, telefonu. Raty płatne są przez Abonenta zgodnie z warunkami Umowy
Sprzedaży na Raty, a w szczególności jej załącznikiem – Harmonogramem Spłaty Rat (patrz poniżej niniejszych warunków i do
wskazanego harmonogramu). Lista telefonów oraz ceny promocyjne dla poszczególnych Zestawów oraz taryf znajdują się w w tabeli w
pkt.14.1.
1.3. Opłata abonamentowa oraz opłata za przyłączenie do Sieci T-Mobile w ramach niniejszych promocji wynosi 0 zł niezależnie od
wybranego Zestawu. Zestawy promocyjne:
1.4. Zestawy promocyjne, stawki za wybrane połączenia:
Zestaw
Abonament
Opłata z minutę połączenia do krajowych
sieci komórkowych i stacjonarnych
SMS do wszystkich sieci komórkowych
MMS do wszystkich sieci komórkowych
lub na adres e-mail (do 100 kB włącznie)
Opłata za 100 kB (APN: internet)
Wysokość raty przez:
Kod promocji:

Taryfa 0
(Rodzina 20)

Taryfa 0
(Rodzina 20)
0 zł

Taryfa 0
(Rodzina 20)

Taryfa 0
(Rodzina 20)

0,39 zł
0,20 zł
0,41 zł
18 miesięcy x 10 zł
P_TEL_Z_R10_18

1.4.1. Promocyjne telefony na raty w taryfie Zero

Telefon/Wysokość raty
Alcatel 20.05
Nokia 225
Alcatel 20.12
Alcatel 20.10
Samsung Galaxy Trend Plus (S7580)
Samsung S5611
LG Swift L3 (E430)
Alcatel One Touch M'POP (5020D)
Nokia 515
Samsung Solid B2710
Huawei Ascend Y550
LG L65 (D280n)
HTC Desire 310
Alcatel One Touch Idol Mini (6012D)
Alcatel One Touch POP S 3
Alcatel ONETOUCH Fire E
Nokia Lumia 635
LG F60 LTE
Huawei G6 LTE
Samsung Galaxy Core Plus (G350)
HTC Desire 510 LTE
LG F70 (D315s) LTE
Samsung Galaxy Ace 4 (G357F)
Sony Xperia M2
LG G2 mini LTE
Samsung Galaxy Grand2 (G7105)LTE
Samsung Galaxy S4 (I9505)

Taryfa 0
(Rodzina 20)

18 miesięcy x 15 zł
P_TEL_Z_R15_18

Wysokość raty
przez 18 miesięcy 10 zł
9
9
39
49
129
139
169
229
229
239
279
309
319
319
319
339
379
379
389
399
399
429
459
529
799
869
899

0,12 zł
18 miesięcy x 25 zł 24 miesiące x 20 zł
P_TEL_Z_R25_18 P_TEL_Z_R20_24

Wysokość raty przez
18 miesięcy - 15 zł
9
9
9
9
59
79
99
159
159
169
219
249
259
259
259
269
309
309
319
329
329
369
399
459
729
799
839

Wysokość raty
przez 18
miesięcy - 25 zł
9
9
9
9
9
9
9
19
29
39
79
109
119
119
119
139
179
179
179
189
189
229
259
329
599
659
699

Wysokość raty
przez 24
miesięcy - 20 zł
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
59
89
99
99
99
109
159
159
159
169
169
209
239
309
569
639
679

36 miesięcy x 20 zł
P_TEL_Z_R20_36
Wysokość raty
przez 36
miesięcy - 20 zł
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
29
59
129
389
459
499

1.5. Abonent zobowiązany jest do zapłacenia 18, 24 lub 36 comiesięcznych rat za nabyte urządzenie/telefon w wysokości uzależnionej od
wybranego Zestawu zgodnie z tabelą w pkt 1.4. w wierszach „Wysokość raty przez”. Raty płatne są przez Abonenta zgodnie z
postanowieniami Umowy Sprzedaży na Raty, która nie jest częścią Umowy. Wysokość rat wskazana jest w Tabeli w pkt. 1.4 Terminy
płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość określone są w „Harmonogramie Spłaty Rat”, który jest załącznikiem i integralną
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częścią Umowy Sprzedaży na Raty, ale nie staje się częścią Umowy. Części treści Umowy, w tym w szczególności niniejszych
warunków, mówiące o warunkach Umowy Sprzedaży na Raty mają charakter wyłącznie informacyjny. W celach informacyjnych
precyzuje się, że oświadczenia dotyczące Umowy Sprzedaży na Raty, znajdujące się bezpośrednio nad podpisem Abonenta i
bezpośrednio nad podpisem Operatora, nie są częścią Umowy, jednakże Abonent i Operator wiążą się nimi składając pod nimi podpis.
Warunki umowy sprzedaży ratalnej telefonu/urządzenia określone są w Umowie Sprzedaży na Raty.
1.5.1. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza aktywację wybranego przez Abonenta Zestawu. Zestaw składa się ze wskazanej w pkt.1.4
taryfy, bez aktywacji Minut wliczonych w Opłatę Abonamentową, określonych w Cenniku Taryf Rodzinnych.
1.5.2. Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia usług w ramach niniejszej Oferty poza opłatami określonymi w pkt. 1.4 powyżej
opisane są w Cenniku taryf Rodzinnych, w Warunkach oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”, które stanowią załącznik do Kontraktu
Głównego.
2. Z niniejszej Oferty może skorzystać Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa , który przedstawi
dokumenty wymagane przez Operatora (ich wykaz dostępny jest w Punktach Sprzedaży Operatora, na http://www.t-mobile.pl oraz u
konsultanta obsługującego zamówienia telefoniczne) oraz zawrze równocześnie z Operatorem Umowę na liczbę 18 obowiązkowych
doładowań na Warunkach Oferty Promocyjnej „Podwójne doładowanie w MIX na liczbę doładowań-oferta bez telefonu”.
3. Roaming międzynarodowy.
3.1. Usługa Roamingu międzynarodowego będzie automatycznie włączona po 3 pełnych Cyklach Rozliczeniowych od momentu aktywacji
Karty SIM, Abonentom T-Mobile spełniającym warunek braku zaległości w płatnościach (nowi Abonenci powinni posiadać minimum 3
terminowo opłacone faktury).
3.2. Usługa Roamingu międzynarodowego będzie automatycznie włączona w ciągu 48 godzin od momentu aktywacji Karty SIM,
Abonentom T-Mobile spełniającym poniższy warunek włączenia usługi:
3.2.1. Posiadanie innego telefonu w T-Mobile z uruchomioną usługą Roamingu międzynarodowego (pod warunkiem, że usługa dla tego
telefonu nie została włączona na podstawie Kaucji) oraz brakiem zaległości w płatnościach.
3.3. Usługa Roamingu międzynarodowego jest włączana automatycznie wyłącznie Abonentom T-Mobile, którzy samodzielnie mogą
aktywować tę usługę za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi.
4. Postanowienia ogólne
4.1. Podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży T-Mobile lub u
Autoryzowanego Doradcy Biznesowego lub Przedstawiciela Handlowego T-Mobile jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą
korzystającą z promocji a Autoryzowanym Punktem Sprzedaży T-Mobile lub Autoryzowanym Doradcą Biznesowym.
4.2. Promocyjna cena przyłączenia do Sieci (Aktywacji) dotyczy tylko niniejszej Oferty i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z operatorem
Umowy na czas oznaczony, określony w ppkt.1.1. Cena przyłączenia do Sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą Ofertą Promocyjną
wynosi 200,63 zł miesięcznie (163,11 zł netto).
4.3. Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi, Autoryzowane Punkty Sprzedaży T-Mobile, Sprzedawcy w Salonach i Sklepach
T-Mobile oraz Kurierzy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w imieniu
Operatora, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do Sieci (Aktywacji) lub Kaucji. Opłaty za Usługi Telekomunikacyjne
i inne usługi świadczone przez Operatora zgodnie z warunkami niniejszej Oferty oraz Cennikiem taryf Rodzinnych, w Warunkach oferty
specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”, które stanowią załącznik do Kontraktu Głównego należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia
faktury, którą Operator prześle pocztą lub na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta.
4.4. Abonent w przypadku zamówienia opcji f@ktura świadczonej zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej” na
czas korzystania z tej opcji rezygnuje z otrzymywania w formie papierowej faktur za Usługi Telekomunikacyjne, wykazów wykonanych
Usług Telekomunikacyjnych i rachunków szczegółowych. Wskazany Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z
„Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej” w każdym czasie może wydać dyspozycję rezygnacji z opcji
przesyłania/udostępniania mu wskazanych dokumentów drogą elektroniczną, w wyniku czego otrzyma on na wskazany przez niego
adres wskazane przez niego faktury za Usługi Telekomunikacyjne i pozostałe wymienione powyżej dokumenty w postaci papierowej,
na czas korzystania z opcji f@ktura kwestie dotyczące formy wskazanych dokumentów i sposobu ich
dostarczania/przesyłania/udostępniania są regulowane wyłącznie postanowieniami „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej.
4.5. Termin rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podany jest w Kontrakcie Głównym.
4.6. Zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Cennika taryf Rodzinnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych
Cyklach Rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 zł.
4.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie zastosowanie mają postanowienia RŚUT. W szczególności terminy pisane w
niniejszym dokumencie wielką literą, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w RŚUT.
5. Czas trwania Umowy
5.1. Dzień zawarcia Umowy i termin upływu czasu oznaczonego sprecyzowane są w Kontrakcie Głównym. W przypadku zawarcia Umowy
w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy
trwało, co najmniej przez czas oznaczony, określony w ppkt. 1.1. niniejszej Oferty w niej określony. Po upływie tego okresu Umowa
ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatami abonamentowymi zgodnymi z warunkami promocji w ramach niniejszej Oferty,
chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu czasu Umowy.
5.2. Abonent przyjmuje na siebie:
5.2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM w T-Mobile przez czas oznaczony, o którym mowa w ppkt.1.1. niniejszej
Oferty obowiązywania Umowy;
5.2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez Operatora zgodnie z
warunkami niniejszej Oferty oraz Cennikiem taryf Rodzinnych, które stanowią załącznik do Kontraktu Głównego.
5.3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt 5. 2.1 Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie
Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej. Maksymalna wysokość kary umownej określona jest w Kontrakcie
Głównym. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze (a) zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 5.1 i (b) przyznania
Abonentowi ulgi związanego z zawarciem Umowy. Kara umowna dochodzona przez Operatora nie może przekroczyć kwoty określonej
w tabeli poniżej (w zależności od wybranej opcji), jak również wartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną
wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania (nie wyłącza to uprawnienia operatora do dochodzenia
roszczeń określonych w ppkt 7.2 i ppkt 8.2 Kontraktu Głównego).
Maksymalna wysokość kary umownej

Taryfa 0

150
5.4. Do naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego wskazanego w pkt. 5.2.1. dojdzie w wyniku rozwiązania Umowy przez
Abonenta przed upływem czasu oznaczonego, na który Umowa została zawarta lub rozwiązania jej przez Operatora z winy Abonenta
przed upływem tego czasu w przypadkach wskazanych w ppkt 10.3 lub ppkt 10.4 Kontraktu Głównego (m.in. w przypadku utracenia
przez Abonenta Karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych § 8 pkt 2 i 3 RŚUT).
5.5. Wydanie i aktywowanie nowej Karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem taryf Rodzinnych.
5.6. Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych zawarty jest w Kontrakcie Głównym.
5.7. Abonent przed zawarciem Umowy może wyrazić łączną zgodę na działania marketingowe. Zakres zgody wskazany jest w jej treści w
pkt 15.1 Kontraktu Głównego. W przypadku jej niewyrażenia pole właściwe dla potwierdzenia jej wyrażenia pozostanie niezaznaczone.
W przypadku wyrażenia zgody, Abonent otrzyma od Operatora benefit w postaci prawa do pobrania z Internetu treści zamieszczonych
pod adresem www.t-mobile.pl/bonus. Informacje o tym beneficie dostępne są przed udzieleniem wskazanej zgody (a) w przypadku
zawierania Umowy w Punkcie Sprzedaży - u konsultanta reprezentującego Operatora, (b) w przypadku zamawiania Umowy za
pośrednictwem telefonu - u konsultanta telekanału Operatora, (c) w przypadku zamawiania Umowy w Internecie - na stronie www
służącej do składania takich zamówień. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do Abonenta komunikat SMS zawierający
wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
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5.8. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość
opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości
wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
Umowa Sprzedaży na Raty
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Sprzedawcą jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym
471.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Operator”). Kupujący jest tożsamy z Abonentem będącym stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, o której mowa poniżej. Kupujący dalej określany jest jako „Abonent”. Abonent (kupujący)
wskazany jest także na fakturze dotyczącej urządzenia (lub zestawu urządzeń), które/y jest przedmiotem niniejszej umowy (dalej
„Faktura Sprzętowa”; dalej „Urządzenie”).
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest równoczesne zawarcie przez Abonenta z Operatorem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych lub aneksu do takiej umowy na czas oznaczony, na warunkach oferty Operatora, która umożliwia równoczesne
nabycie Urządzenia na raty. Taka umowa lub aneks do niej dalej zwana/y jest „Umową ośut”.
Operator przenosi na Abonenta własność Urządzenia a Abonent uiszcza Operatorowi cenę w ratach. Przedmiot niniejszej umowy i
cena podane są na Fakturze Sprzętowej. Raty i terminy ich wpłat wskazane są w Harmonogramie Spłaty Rat (dalej „Harmonogram”).
Wydanie Urządzenia następuje przy zawarciu Umowy.
Niniejsza umowa zawierana jest w formie pisemnej przez złożenie podpisów w imieniu Abonenta i Operatora pod oświadczeniami o
jej akceptacji. Przed zawarciem niniejszej umowy jest ona doręczana na piśmie Abonentowi.
Abonent jest zobowiązany do opłacenia wszystkich rat, zgodnie z Harmonogramem, w wysokości i w terminach w nim wskazanych
(Harmonogram odzwierciedla wybrany przez Abonenta wariant oferty). Pierwsza rata jest pobierana przez sprzedawcę sieci
handlowej Operatora, przez Kuriera albo może zostać wpłacona na rachunek bankowy Operatora przeznaczony do regulowania przez
Abonenta płatności za Usługi Telekomunikacyjne, podany w Harmonogramie, na fakturze za Usługi Telekomunikacyjne, w serwisie IBoa dostępnym na http://www.t-mobile.pl (w zakładce „Płatności/forma płatności”) oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Pozostałe raty
(zgodnie z wybranym wariantem oferty) Abonent ma obowiązek wpłacić na rachunek bankowy Operatora, o którym mowa w zdaniu
poprzednim lub w wyznaczonym punkcie sieci sprzedaży Operatora wskazanym na www.t-mobile.pl. Za dzień zapłaty raty uważa się
dzień uznania rachunku bankowego Operatora, a w przypadku dokonania wpłaty w kasie wyznaczonego punktu sieci sprzedaży
Operatora - dzień dokonania wpłaty. W przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta wpłaty dokonywane na rachunek bankowy
Operatora zaliczane będą na poczet długu najdawniej wymagalnego a przede wszystkim na związane z tym długiem zaległe odsetki.
Abonent ma prawo dokonać zapłaty raty lub kilku rat jednocześnie przed wymaganym terminem płatności. W takim przypadku
Abonent w dalszym ciągu zobowiązany jest do zapłaty pozostałych rat w terminach określonych w Harmonogramie, a odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega nieuiszczona część ceny Urządzenia oraz liczba rat pozostałych do zapłaty. W przypadku dokonania zapłaty rat
przed wymaganym terminem płatności Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o takim zdarzeniu, wysyłając e-mail
na skrzynkę pocztową obslugaplatnosci@t-mobile.pl lub kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
Fakt ustania Umowy ośut nie ma wpływu na wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku, gdy zapłata należności wynikających z
faktur za Usługi Telekomunikacyjne dokonywana jest przez stałe zlecenie obciążania rachunku bankowego, rata doliczana będzie do
kwoty faktury za Usługi Telekomunikacyjne.
Operator nie nalicza odsetek z tytułu sprzedaży na raty. Jednakże w przypadku, jeśli Abonent opóźnia się z zapłatą poszczególnych rat
w całości lub w części, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych. Operator może naliczyć odsetki
ustawowe od zaległej należności, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności raty.
Prawo Operatora do łącznego dochodzenia rat: W przypadku zwłoki Abonenta z zapłatą dwóch rat, w sytuacji gdy zaległość
przewyższy 1/5 całkowitej ceny, po wyznaczeniu przez Operatora Abonentowi terminu na zapłacenie zaległości i zastrzeżeniu o
skutkach braku wykonania zobowiązania w tym terminie, Abonent zobowiązany będzie na żądanie Operatora zapłacić nieuiszczoną
część ceny.
Na niniejszą umowę składają się niniejszy i powyższe punkty (1-10) oraz załączniki Faktura Sprzętowa, Harmonogram, a w przypadku
Konsumenta także załącznik „Informacja przedkontraktowa dla umowy sprzedaży”.
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