Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Taryfy Jump LTE bez telefonu 24 m w TMobile”
Kody Promocji: w tabelce
1. Opis Oferty
1.1. W okresie od 25.12.2014 r. do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-mobile”), które nastąpi nie
później niż z upływem dnia 31.03.2015 r., Operator oferuje możliwość zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na
poniższych warunkach na czas oznaczony 24 miesięcy („Umowa”). Niniejsze warunki będą dalej zwane „Warunkami” lub „Ofertą”
1.2. Opłata za przyłączenie do sieci T-Mobile w ramach Warunków niniejszej Oferty wynosi 49,90 zł z VAT niezależnie od wybranego
Zestawu. Zestawy promocyjne:
Zestaw /Taryfa
Suma Zasadniczych Stałych Opłat Miesięcznych Abonenta przez 24 miesiące dla limitu początkowego z usługi Internet
Connect*
Promocyjny Abonament** obejmujący w szczególności nielimitowane połączenia do sieci krajowych oraz SMS-y i
MMS-y do wszystkich krajowych sieci mobilnych).
Kod promocji dla Nowych Abonentów
Usługi promocyjne
Limit danych z usługi Internet Connect (początkowy); promocyjna opłata cykliczna za ten limit )
Limit danych z usługi Internet Connect ustawiany przez Abonenta; (pierwszy poziom limitu wyższy od początkowego;
promocyjna opłata cykliczna za ten limit)***
Opłata cykliczna za każdego Użytkownika dołączonego do Grupy w Usłudze Internet Connect ***
Promocyjna opłata aktywacyjna za przyłączenie Użytkownika do usługi Internet Connect
Promocyjna opłata za opcję Ograniczonego Limitu Danych
Minuty do UE
Minuty Roamingowe w UE
Travel and Surf EU

JUMP XS

JUMP L

44,99 zł

64,99

34,99 zł

54,99

P_PAK_JUMP_XS3_24

P_PAK_JUMP_L3 _24

0,25 GB za 10 zł

1 GB za 10 zł

0,5 GB + 10 zł

2 GB + 10 zł

2 zł
0 zł
0 zł
30 min za 5,99 zł***
30 min 6,99 zł***
Brak

2 zł
0 zł
0 zł
60 min za 0 zł
60 min za 0 zł
do 0,1GB A1 za 0zł

*Na sumę tę składają się Abonament**, oraz promocyjna opłata cykliczna za początkowy limit danych z usługi Internet Connect; w przypadku zmiany
limitu wskazana suma ulegnie zmianie
** Wysokość Abonamentu z aktywną opcją f@ktura
***Usługi aktywowane na życzenie Abonenta. Zasady świadczenia tych usług opisane są w następujących dokumentach, które stanowią załącznik do
Kontraktu Głównego:

Usługa Internet Connect

Regulamin Usługi Telekomunikacyjnej „Internet Connect”

Usługa Minuty do UE, Usługa Minuty Roamingowe w UE

Warunki Oferty Promocyjnej „Minuty i SMS w UE”

Usługa Travel and Surf EU

Warunki Oferty Promocyjnej „Travel & Surf UE Abonament”

1.2.1. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza aktywację wybranego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Zestawu. Każdy Zestaw składa
się ze wskazanej powyżej w ppkt 1.3 taryfy,
1.2.2. Promocyjny Abonament, obejmujący w szczególności nielimitowane połączenia do sieci krajowych oraz SMS-y i MMS-y do
krajowych sieci mobilnych, SMS/MMS do wszystkich sieci krajowych”, będzie rozliczany proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania
Umowy w danym Cyklu Rozliczeniowym.
1.2.3. Wysokości Abonamentu podane powyżej w tabeli uwzględniają aktywną opcję f@ktura. Wyłączenie opcji f@ktura wiąże się z
wystawieniem papierowej wersji faktury. W przypadku rezygnacji z opcji f@ktura Abonament będzie wyższy o 5 zł. Po ponownym
aktywowaniu opcji f@ktura, Abonament będzie naliczany zgodnie z opłatami wykazanymi w powyższej tabeli w ppkt 1.4 tak długo, jak
usługa f@ktura będzie aktywna.
1.2.4. W ramach Abonamentu Abonent będzie mógł korzystać w każdym Cyklu Rozliczeniowym z nielimitowanych połączeń do sieci
krajowych oraz SMS-ów i MMS-ów do mobilnych sieci krajowych, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat. Szczegóły dotyczące
świadczenia tej usługi oraz zasady rozliczania opisane są w obowiązującym Abonenta cenniku dotyczącym taryf Jump, stanowiących
załącznik do Kontraktu Głównego .
1.2.5. Niektóre ogólne zasady usługi Internet Connect.
1.2.5.1. Usługa Internet Connect jest aktywowana automatycznie.
1.2.5.2. Opłata cykliczna za limit danych z tej usługi naliczana jest po zakończeniu Cyklu Rozliczeniowego (z dołu), niezależnie od tego czy
Abonent korzystał w tym cyklu z dostępu do mobilnego Internetu w ramach usługi Internet Connect ani tego czy cykl był pełny. Opłata
ta nie jest rozliczana proporcjonalnie. Usługi tej nie można dezaktywować, jednakże Abonent, który zostanie Użytkownikiem Grupy
utworzonej przez innego abonenta Operatora w ramach usługi Internet Connect, będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia
wskazanych opłat cyklicznych przez wszystkie Cykle Rozliczeniowe, w których, w pełnym ich zakresie czasowym, miał status takiego
Użytkownika.
1.2.5.3. Początkowy Limit danych z usługi Internet Connect to limit wynikający z ustawienia początkowego dla danej taryfy. Limit ten może
być zmieniany na zlecenie Abonenta na inny dostępny w ramach możliwości przewidzianych w zdaniu następnym. Limity danych z
usługi Internet Connect dostępne w ramach niniejszej oferty promocyjnej to: 0,25GB, 0,5 GB, 1GB; 1,5GB; 2GB; 3GB; 4GB; 5GB;
6GB; 8GB; 10GB; 12GB; 14GB; 16GB; 18GB; 20GB; 22GB; 24GB; 26GB 28GB; 30GB. Abonent po zmianie limitu początkowego na
inny może później powrócić do limitu początkowego.
1.2.5.4. Promocyjna wysokości opłat cyklicznych za limit początkowy oraz za pierwszy poziom limitu wyższy od początkowego wskazana
jest w tabeli w pkt 1.3 powyżej. Zmiana limitu danych na kolejny wyższy wiąże się z podwyższeniem opłaty cyklicznej o 10 zł, a na
kolejny niższy - z obniżeniem tej opłaty o 10 zł, z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego podpunktu. Zmiana limitu danych o
kilka poziomów w górę lub w dół powoduje odpowiednio podniesienie lub obniżenie opłaty cyklicznej o wielokrotność kwoty 10 zł, z
zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego podpunktu. Przykładowo, zmiana z limitu 1GB na 1,5 GB spowoduje wzrost wskazanej
opłaty o 10 zł, zaś zmiana limitu 1GB na 10GB spowoduje wzrost tej opłaty o 80 zł. Obniżenie limitu jest skuteczne od następnego
Cyklu Rozliczeniowego. Ustawienie limitu niższego niż początkowy powoduje naliczanie takiej opłaty cyklicznej jak za limit
początkowy.
1.2.5.5. Abonent w ramach usługi Internet Connect może utworzyć Grupę i zaprosić niektórych innych abonentów Operatora do
korzystania z jego limitu danych.
1.2.5.6. W przypadku pełnego wykorzystania limitu danych z usługi Internet Connect w cyklu rozliczeniowym następuje zablokowanie
transmisji danych w ramach tej usługi. Ponowna możliwość korzystania z Usługi nastąpi od nowego Cyklu Rozliczeniowego lub
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natychmiastowo po zwiększeniu limitu danych. Wyjątkiem od wskazanej blokady jest wyczerpanie najwyższego z limitów
przewidzianych niniejszymi warunkami, kiedy to następuje spowolnienie transmisji do 16 kb/s. W ramach niniejszej oferty nie ma
możliwości wyłączenia usługi APN: internet.
1.2.5.7. Pojęcia „Grupy” i „Użytkownika” oraz wszelkie inne szczegółowe warunki usługi Internet Connect zawarte są w Regulaminie Usługi
Telekomunikacyjnej „Internet Connect”, który stanowi załącznik do Kontraktu Głównego.
1.2.5.8. Usługa Internet Connect w ramach niniejszych warunków umożliwiają mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji
danych w zasięgu Sieci na terenie Polski, realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego
urządzenia, dostępności danej technologii na danym terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM). W ramach niniejszej oferty
technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest
tylko w oparciu o szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Operator udostępnia takie karty w każdym przypadku zawarcia
Umowy na niniejszych warunkach. Technologia LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany.
Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na
stronie www.t-mobile.pl.
1.2.6. Usługi „Minuty do UE” oraz „Minuty Roamingowe w UE” w taryfie Jump XS będą aktywowane na wniosek Abonenta maksymalnie w
ciągu 48 godz. od złożenia zlecenia aktywacji tych usług. Promocyjne opłaty abonamentowe podane w tabeli w pkt 1.4 będą
obowiązywać pod warunkiem że aktywacja ww. usług nastąpi w czasie oznaczonym umowy. Usługi te nie mogą zostać dezaktywowane
przez okres pierwszych trzech miesięcy od dnia ich aktywacji, po upływie ww. okresu usługi te mogą zostać dezaktywowane.
1.2.7. Usługi: „Minuty do UE”, „Minuty Roamingowe w UE”,„Travel and Surf EU”, w taryfie Jump L zgodnie z tabelą w ppkt. 1.4 na
warunkach promocyjnych za 0 zł będą aktywowane automatycznie w ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy, a promocyjne warunki
będą obowiązywać przez cały okres trwania Umowy.
1.2.8. Usługa Sieć Rodzinna: za usługę będzie pobierana w każdym Cyklu Rozliczeniowym promocyjna opłata abonamentowa określona
poniżej w tabeli. Promocyjna opłata za usługę obowiązywać będzie do końca czasu oznaczonego Umowy. Abonent ma możliwość w
dowolnym momencie czasu oznaczonego Umowy dokonać zmiany wielkości Grupy na inną usługę dostępną w ramach oferty
specjalnej usługi Sieć Rodzinna zgodnie z tabelą określoną poniżej. Opłata za nowo aktywowaną usługę w ramach usługi Sieć
Rodzinna będzie naliczana na zasadach promocyjnych opisanych poniżej, pod warunkiem aktywacji niniejszej usługi przez Abonenta
w terminie 90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
Wyłączenie i ponowna aktywacja usługi spowoduje ponowne naliczenie promocyjnej opłaty, pod warunkiem, że usługa została
pierwotnie aktywowana przez Abonenta w ciągu 90 dni, licząc odpowiednio od dnia aktywacji Karty SIM lub od dnia dezaktywacji
usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP. W przypadku uruchomienia usługi po upływie 90 dni, licząc odpowiednio od dnia
aktywacji Karty SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP w ramach niniejszych Warunków opłata za usługę
będzie naliczana zgodnie z cennikiem usługi Sieć Rodzinna zawartym w „Warunkach oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”.
Wielkość grupy/ zestaw
JUMP XS
JUMP L
Grupa 2 osobowa za
1,99 zł
1,99 zł
Grupa 3 osobowa za
11,99 zł
1,99 zł
Usługa dodatkowa w ramach Oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna”
Grupa 4 osobowa za
21,99 zł
1,99 zł
Grupa 5 osobowa za
31,99 zł
11,99 zł
Grupa 6 osobowa za
41,99 zł
21,99 zł
1.2.9. Po zakończeniu czasu oznaczonego obowiązywania Umowy Operator może przywrócić zasady naliczania opłat zgodnie z
cennikiem taryf Jump, Warunkami oferty specjalnej usługi „Sieć Rodzinna” oraz Regulaminem Usługi Telekomunikacyjnej
„Internet Connect”.
1.2.10. Szczegółowe warunki naliczania opłat i świadczenia Usługi Sieć Rodzinna opisane są w Warunkach Oferty Specjalnej Usług:
„Sieć Rodzinna”. Dokument ww. stanowi załącznik do Kontraktu Głównego.
1.2.11. Abonent w momencie zawierania Umowy ma możliwość aktywacji usług „MyDysk na promocyjnych warunkach, określonych w
tabeli poniżej”. Szczegóły usługi „MyDysk” dostępne są w „Regulaminie Usługi MyDysk”.
Zestaw
JUMP XS
JUMP L
MyDysk 5 GB
5,00 zł
1.5.
W ramach niniejszej Oferty nie jest możliwa zmiana Zestawu ani zmiana taryfy na inny/ą niż wybrany/a przy zawarciu Umowy.
2. Pozostałe warunki:
2.1. Zawieszenie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i usługa ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
2.1.1. Abonent nie ma możliwości zawieszenia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na własne życzenie w czasie obowiązywania
Umowy.
2.1.2. W przypadku zawarcia Umowy z możliwością zmiany numeru na numer przeniesiony, Abonent może zawrzeć Umowę z aktywną
usługą ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP na okres maksymalnie 6 miesięcy (przypadających na czas od początku obowiązywania
Umowy).
2.1.3. Promocyjna opłata za przyłączenie do T-Mobile w ramach niniejszych promocji z aktywną usługą ZAWIESZENIE ABONAMENTU –
MNP jest równa opłacie za przyłączenie do sieci w danej ofercie, opłata ta będzie doliczona do pierwszej faktury po dezaktywacji usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
2.1.4. Włączenie usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP oznacza, że do momentu jej dezaktywacji stosowane będą następujące
zasady:
2.1.4.1. Abonent nie będzie uiszczać opłaty za abonament miesięczny, obejmujący nielimitowane połączenia do sieci krajowych oraz SMSy i MMS-y do wszystkich krajowych sieci mobilnych oraz Limit początkowy z usługi Internet Connect, w przypadku zmiany limitu
zostanie naliczona opłata zgodnie z pkt 1.3.5.3. niniejszych warunków,
2.1.4.2. Abonent nie może aktywować opcji f@ktura do momentu dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP
2.1.5. Dezaktywacja usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP spowoduje, że:
2.1.5.1. Abonament będzie rozliczany zgodnie z warunkami niniejszej oferty promocyjnej oraz wybranej taryfy,
2.1.5.2. Abonent będzie mógł korzystać z benefitów promocyjnych opisanych w niniejszych Warunkach (w tym z Nielimitowanych połączeń
do wszystkich sieci krajowych).
2.1.6. Dezaktywacja usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP nastąpi:
2.1.6.1. w dniu przeniesienia numeru od innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do Operatora, które z woli Abonenta dokona się
przed upływem okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej w ppkt 2.1.2.
2.1.6.2. na wniosek Abonenta wyrażony: (a) w piśmie doręczonym na adres Operatora, (b) w rozmowie z konsultantem BOA lub (c) w I-BOA,
albo
2.1.6.3. automatycznie z upływem pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
2.1.7. Postanowienia dotyczące obowiązku zapłacenia kary umownej mają zastosowanie do całego czasu oznaczonego obowiązywania
Umowy, nie wyłączając czasu aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP. Jeśli w okresie aktywności usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP dojdzie do przeniesienia numeru to Abonent i Operator będą kontynuować wykonywanie
Umowy z numerem przeniesionym. Jeśli w tym okresie nie dojdzie do przeniesienia numeru, to po dezaktywacji usługi
ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP, Abonent i Operator będą kontynuować wykonywanie Umowy z numerem przydzielonym
Abonentowi przy jej zawarciu (tzw. numerem tymczasowym).
2.1.8. Aktywacja serwisu „Granie na czekanie” w okresie aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP uniemożliwia
skorzystanie z niego na zasadach promocyjnych określonych poniżej w ppkt 4.
2.2.
Abonent ma prawo dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią na warunkach wskazanych w
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile, który Abonent T-Mobile otrzymuje przed jej
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zawarciem (dalej „RŚUT”). W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana będzie zapłacić na
rzecz Operatora opłatę w wysokości określonej w Cenniku. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego abonamentu za wybrany
Zestaw pod warunkiem utrzymania taryfy Jump. Cesja powoduje wyłączenie usługi dodatkowej w ramach oferty specjalnej usługi
Sieć Rodzinna oraz promocyjnej opłaty za tę usługę.
2.3.
Z niniejszej Oferty może skorzystać Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który przedstawi
dokumenty wymagane przez Operatora do zawarcia Umowy (ich wykaz dostępny jest u konsultantów Operatora w Punktach
Sprzedaży oraz pod numerem 602900 Biura Obsługi Abonenta oraz na stronie http://www.t-mobile.pl)
2.4.
Operator ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia określonej karty kredytowej. Operator ma prawo do uzależnienia
zawarcia Umowy lub dalszego świadczenia na jej podstawie Usług Telekomunikacyjnych od wpłacenia Kaucji. Kwestie dotyczące
Kaucji doprecyzowane są w pkt 4 Kontraktu Głównego i w RŚUT.
3. Roaming międzynarodowy.
3.1.
Usługa Roamingu międzynarodowego będzie automatycznie aktywowana w ciągu 48 godzin od momentu aktywacji Karty SIM.
3.2. Usługi (a) połączenia konferencyjne w roamingu, (b) zawieszenie połączenia w roamingu, oraz (c) połączenia oczekujące w
roamingu będą automatycznie włączane po 3 pełnych Cyklach Rozliczeniowych od momentu aktywacji Karty SIM, Abonentom TMobile spełniającym warunek braku zaległości w płatnościach (nowi Abonenci powinni posiadać minimum 3 terminowo opłacone
faktury).
4. Serwis „Granie Na Czekanie”
4.1. Serwis „Granie na Czekanie” (dalej również „Serwis”) zostanie nieodpłatnie aktywowany w terminie 30 dni od momentu aktywacji Karty
SIM lub dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
4.2. Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie
pobierze opłaty (zmiana utworu przez Abonenta związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i „Szafa
Gra” dostępnym na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl/granie). Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za
korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego od aktywacji Serwisu do końca Cyklu Rozliczeniowego,
następującego po Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpi aktywacja Serwisu. Po zakończeniu okresu promocyjnego za dalsze
korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i
„Szafa Gra”, w wysokości 2 zł z VAT w Cyklu Rozliczeniowym.
4.3. Opłata abonamentowa za Serwis „Granie na Czekanie” będzie uwzględniona na fakturze i wyodrębniona w podstawowym wykazie
usług jako "Abonament za usługi dodatkowe – Granie na Czekanie”.
4.4. Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Abonent T-Mobile otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usługi oraz
informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu.
4.5. Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Abonent T-Mobile może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu
poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści NIE na bezpłatny numer 80333.
4.6. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa powyżej w ppkt 4.2, Abonent T-Mobile otrzyma SMS informujący o tym, iż
za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata abonamentowa oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
5. Bonus dotyczący serwisu WiMP: Abonent ma możliwość w ciągu maksymalnie 180 dni, licząc od daty zawarcia Umowy lub
dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU MNP, aktywować bonus, który umożliwia:
5.1. nieodpłatne korzystanie z muzycznego serwisu streamingowego WiMP przez okres wskazany w poniższej tabeli
Taryfa
JUMP S
Okres serwisu WiMP wolny od opłat cyklicznych
Pierwszy 30-dniowy cykl rozliczeniowy serwisu WiMP
5.2. Odtwarzanie (streaming) lub pobieranie (download) na terenie kraju w zasięgu Sieci treści oferowanych przez WiMP do odtworzenia
lub pobrania w ramach transmisji danych na podstawie niniejszej Umowy, bez pomniejszania Limitu z usługi Internet Connect oraz
dodatkowych opłat za transmisję danych.
5.3. W związku z możliwością skorzystania ze wskazanego bonusu, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy albo
dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU - MNP (gdy usługa ta została aktywowana), Abonent otrzyma na numer, którego
Umowa dotyczy, informację MMS o możliwości aktywacji serwisu WiMP na zasadach uwzględniających opisany bonus. Sposób
aktywacji serwisu WiMP umożliwiający skorzystanie z bonusa opisany jest w regulaminie serwisu WiMP Premium T-Mobile znajdującym
się na www.t-mobile.pl/pl/wimp
5.4. Po wskazanej aktywacji serwisu WiMP Abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z tego serwisu przez wysłanie
na bezpłatny numer 8017 SMS o treści WIMP ANULUJ. Opłata cykliczna za korzystanie z serwisu WiMP po takiej aktywacji będzie
uwzględniona na Fakturze i wyodrębniona w podstawowym wykazie usług jako "Serwisy WWW i WAP – Serwis muzyczny WiMP”.
Faktura będzie uwzględniać tyle opłat cyklicznych serwisu WiMP, ile cykli rozliczeniowych tego serwisu rozpocznie się w danym
właściwym dla Usług Telekomunikacyjnych Cyklu Rozliczeniowym.
5.5. W przypadku braku wskazanej powyżej aktywacji serwisu WiMP w terminie 180 dni, licząc od daty zawarcia Umowy albo od dnia
dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU - MNP (gdy aktywowano tę usługę), wygasa możliwość skorzystania ze wskazanego
bonusa.
5.6. W przypadku wskazanej aktywacji serwisu WiMP w okresie aktywności usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU - MNP, serwis ten zostanie
dezaktywowany w momencie dezaktywacji usługi ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP.
5.7. .Zasady świadczenia serwisu WiMP oraz WiMP Premium T-Mobile określone są regulaminami znajdującymi się na www.tmobile.pl/pl/wimp
6. Nieodpłatny Pakiet Start w Serwisie Internetowy Strefa T-Mobile w Player.pl zostanie aktywowany każdemu Abonentowi, który nigdy nie
korzystał z Serwisu, a który skorzysta z niniejszej Oferty. Aby włączyć Pakiet Start należy skorzystać ze strony www.player.pl lub aplikacji
player.pl i zweryfikować swój numer telefonu za pomocą jednorazowego hasła przesyłanego w sms.
6.1. Pakiet Start umożliwia dostęp do wybranych treści w Serwisie Internetowym Player.pl. Korzystanie z zebranych treści wiąże się z
transmisją danych, za którą naliczane są opłaty zgodnie z umową o świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
6.2. Pakiet Start pozostaje aktywny do momentu odwołania promocji „oglądaj gdzie chcesz” dla użytkowników serwisu internetowego
strefa player.pl w t-mobile w player.pl
6.3. Pakiet Start można wyłączyć wysyłając sms o treści START ANULUJ na numer 8717
6.4. Szczegóły Serwisu Internetoowego Strefa T-Mobile dostępne są w Warunkach Oferty Promocyjnej „Oglądaj gdzie chcesz” dla
użytkowników Serwisu Internetowego Strefa T-Mobile w Player.pl oraz Regulaminie Serwisu Internetowego Strefa T-Mobile w Player.pl
7. Postanowienia ogólne:
7.1. Promocyjna cena przyłączenia do Sieci (Aktywacji) dotyczy tylko niniejszej Oferty i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z operatorem
Umowy na czas oznaczony. Cena przyłączenia do Sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą Ofertą Promocyjną wynosi 200,63 zł
miesięcznie (163,11 zł netto).
7.2. 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. Opłata za przyłączenie do T-Mobile
wraz z pierwszą Opłatą Abonamentową należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą Operator prześle pocztą lub na
adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta.
7.3. Abonent będący Konsumentem 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
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dostarczania/przesyłania/udostępniania są regulowane wyłącznie postanowieniami „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej”. Rezygnacja z opcji f@ktura wiąże się z podwyższeniem opłaty abonamentowej zgodnie z powyższym ppkt 1.4.3.
7.4. „Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej” jest załącznikiem do Kontraktu Głównego.
7.5. Termin rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podany jest w Kontrakcie Głównym.
7.6. Zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym Cennika, ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach
Rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 zł.
7.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają postanowienia RŚUT. W szczególności terminy pisane w
niniejszym dokumencie wielką literą, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w RŚUT.
8. Czas trwania Umowy:
8.1. 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 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.
8.2. Abonent przyjmuje na siebie:
8.3. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM w T-Mobile przez czas oznaczony obowiązywania Umowy;
8.4. zobowiązanie pieniężne do uiszczania Abonamentu oraz do uiszczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne i inne usługi świadczone
przez Operatora zgodnie z Warunkami niniejszej Oferty oraz Cennikiem, które stanowią załączniki do Kontraktu Głównego.
8.5. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa powyżej w ppkt 8.2.1 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 powyżej w ppkt.
8.1 i (b) przyznania Abonentowi ulgi związanej 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
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8.6. Do naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego wskazanego powyżej w ppkt. 8.2.1. 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).
8.7. Wydanie i aktywowanie nowej Karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.
9. Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych zawarty jest w Kontrakcie Głównym.
10. 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.
11. 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.
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