Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Wymiana Terminali: Biurowy
internet Lte dLa biznesu na 36 miesięcy na raty”
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 21.07.2014r. do wycofania niniejszej oferty przez Operatora lub do wyczerpania zapasów, jednakże w każdym
przypadku nie później niż do końca dnia 30.11.2014r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje Warunki Oferty
Promocyjnej „Warunki Oferty Promocyjnej „Wymiana Terminali: Biurowy Internet LTE dla biznesu na 36 miesięcy na raty”(zwane dalej
„Ofertą”, „Ofertą Promocyjną”).
1.2. Niniejsza Oferta skierowana jest do Abonentów T-Mobile (zwanych dalej „Abonentami”).
1.3. Zaprzestanie oferowania niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, w tym wycofanie ich przez Operatora przed wskazanym powyżej
terminem, nie będzie mieć wpływu na prawa osób, które związały się tymi warunkami.
*Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie:
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca
2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003
(z późn. zm.) albo
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów
T-Mobile
1.4. Zawierając Umowę Abonent jednocześnie nabywa na podstawie Umowy Sprzedaży na Raty jedno z urządzeń, które jest poniżej
wymieniony w tabeli z pkt. 1.5.
1.5. Podstawowe warunki oferty:
blueconnect
blueconnect
blueconnect biznes
blueconnect
blueconnect biznes
Usługi
biznes S
biznes M
L
biznes XL
100XL
HRBCBIZ_BW1/ HRBCBIZ_BW2/R
Kod systemowy
HRBCBIZ_BW3/R HRBCBIZ_BW4/R
HRBCBIZ_BW5/R
R
Limit transmisji danych w
5 GB
20 GB
35 GB
50 GB
100 GB
ramach abonamentu
Opłaty cykliczne
Abonament za usługę
blueconnect przez
pierwsze 24 Cykle
Rozliczeniowe
Abonament za usługę
blueconnect po
pierwszych 24 Cyklach
Rozliczeniowe
Rata za Zestaw
/urządzenie przez
pierwsze 24 Cykle
Rozliczeniowych

15 zł netto

25 zł netto

35 zł netto

45 zł netto

55 zł netto

30 zł netto

40 zł netto

50 zł netto

60 zł netto

70 zł netto

18,45 z VAT
Opłaty opcjonalne

Opłata za automatyczne
zwiększenie limitu
transmisji danych po
wykorzystaniu pakietu
abonamentowego

12 zł netto za każdy rozpoczęte 5 GB
transferu
(maksymalnie 60 zł)

24 zł netto za każde rozpoczęte 10 GB transferu
(maksymalnie 96 zł)

Usługi dodatkowe
Blueconnect noc
Bezpłatnie
Bezpieczne urządzenie*
10 zł netto
licencja na
3
4,06 zł netto
Pakiet
bezpiecze stanowiska
ństwa dla
licencja na
6,50 zł netto
Abonentó 5 stanowisk
w Tlicencja na
Mobile**
10stanowis
13 zł netto
k
proDysk 5GB Start
3,90 zł netto
* Abonent w momencie zawierania Umowy ma możliwość aktywacji usługi „Bezpieczne urządzenie”. Szczegóły usługi dostępne są w
„Warunkach świadczenia usługi Bezpieczne urządzenie”.
** Pakiet bezpieczeństwa dla Abonentów T-Mobile na czas określony lub nieokreślony. Szczegóły usługi dostępne są w regulaminie
„Szczegółowe Warunki Świadczenia Usługi Pakiet bezpieczeństwa dla Abonentów T-Mobile”.
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Huawei B683
Huawei B593 LTE

Dostępne urządzenia: Opłata na start
9 zł z VAT
9 zł z VAT

1.6.

W pierwszych 24 Cyklach Rozliczeniowych klient zobowiązany jest do zapłacenia comiesięcznych rat za nabyty Zestaw/urządzenie
zgodnie z powyższą tabelą z pkt.1.5. 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).
1.7. Zestawy oferowane są wyłącznie z usługą blueconnect, na warunkach niniejszej Oferty.
1.8. W ramach Usług Telekomunikacyjnych transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 1kB, oddzielnie za dane wysyłane i
odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w
górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 1kB. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania transmisji danych po
przetransmitowaniu przez Abonenta ilości danych odpowiadającej ustalonemu pakietowi (limitowi) określonemu w pkcie 1.5.
O założeniu blokady Operator poinformuje SMS-em. Wraz z rozpoczęciem kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie zostanie
zniesione
1.9. Zasięg w sieci Operatora oraz prędkość transmisji danych uzależnione są od wielu czynników. Najistotniejszymi są uwarunkowania
geograficzne, urbanistyczne oraz techniczne. Z uwagi na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od
typu zabudowy, rozbudowę sieci Operatora oraz okoliczność, iż sieć Operatora jest współdzielona przez użytkowników a także rodzaj
terminala abonenckiego, zasięg oraz prędkość transmisji danych mogą ulegać zmianom. Operator informuje, iż terminal abonencki
korzysta z technologii dostępnej na danym obszarze, na którym abonent korzysta z usług (LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS).
Aktualne informacje o dostępności technologii transmisji danych, prędkościach osiągalnych w poszczególnych technologiach oraz o
rozbudowie sieci Operatora są dostępne na www.t-mobile.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta.
1.10. Niniejsze warunki 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). Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM oraz urządzenie obsługujące tę technologię. Operator udostępnia takie karty w każdym
przypadku zawarcia Umowy na niniejszych warunkach. Operator nie gwarantuje , że urządzenie z oprogramowaniem nie gwarantuje,
że urządzenie z oprogramowaniem nie zatwierdzonym przez Operatora będzie obsługiwać technologię LTE T-Mobile. 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
1.11. W ramach niniejszej oferty usługa LTE jest aktywowana automatycznie, nie ma możliwości jej dezaktywacji.
1.12. Z Oferty może skorzystać każdy przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który:
a. posiada obecnie taryfę data lub blueconnect.
b. Zostanie poinformowany o ofercie przez telekanał T-Mobile
c. uregulował wszystkie należności wobec Operatora.
d. przy skorzystaniu z Oferty podpisze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Aneks”),
przedłużający okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na kolejnych 36 pełnych Cykli
Rozliczeniowych, licząc od:
i. daty zawarcia Aneksu w ramach niniejszej Oferty, jeżeli przed skorzystaniem z niniejszej Oferty Umowa
obowiązywała na czas nieoznaczony.
ii. daty końca obowiązywania Umowy przed zawarciem Aneksu w ramach niniejszej Oferty, jeżeli przed
skorzystaniem z niniejszej Oferty Umowa została zawarta na czas oznaczony.
e. Przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Aneksu (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w
Punktach Sprzedaży i na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl).
1.13. W trakcie trwania Aneksu zawartego na podstawie niniejszej Oferty, Abonent ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z usług
telefonicznych (połączeń głosowych i SMS) zawartych w taryfie data. Rezygnacja z usług telefonicznych nie zmienia pozostałych
warunków niniejszej Oferty oraz okresu obowiązywania Umowy. Po rezygnacji ze wskazanych usług ich ponowne włączenie
spowoduje naliczanie opłat abonamentowych za taryfę data zgodnie z "Cennikiem taryfy data".
1.14. Abonent w momencie podpisania Umowy ma aktywowaną usługę „Bezpieczny Internet LTE dla Firm” („Usługa”).
W ramach Usługi Abonent może skorzystać z pakietowej transmisji danych na terenie Polski, w ramach której co Cykl Rozliczeniowy
za kwotę określoną w tabeli w pkt. 1.5 otrzymuje określoną wielkość transferu danych w megabajtach (MB). Opłata ta będzie
naliczana z góry za Cykl Rozliczeniowy korzystania przez Abonenta z Usługi „„Bezpieczny bluconnect biznes””
1.15. Usługa „„Bezpieczny bluconnect biznes”” polega na ustanowieniu dla Cyklu Rozliczeniowego limitu wydatków z tytułu pakietowej
transmisji danych w ramach mobilnego Internetu w Polsce w zasięgu sieci Operatora. Odpowiednikiem limitu jest zawsze określony
pakiet danych.
1.16. Po wykorzystaniu w danym Cyklu Rozliczeniowym Pakietu określonego w pkt. 1.5, automatycznie zostanie Abonentowi aktywowany
Pakiet dodatkowy, o którym mowa w pkt. 1.5 Pakiet dodatkowy może być włączany wielokrotnie aż do osiągnięcia limitu wydatków, o
którym mowa w pkcie 1.17 (poniżej).
1.17. Opłata za Pakiety dodatkowe zostanie pobrana z dołu w wysokości określonej w tabeli 1.5 w Cyklu Rozliczeniowym następującym po
Cyklu Rozliczeniowym, w którym doszło do aktywacji tego pakietu.
1.18. Opłata za niewykorzystanie dane z Pakietu dodatkowego nie jest rozliczana proporcjonalnie ani zwracana Abonentowi.
1.19. Aktywacja usługi Bezpieczny blueconnect biznes, odbywa się z domyślnym limitem wydatków 12 zł (dla opcji blueconnect biznes S i
M) lub 24 zł (dla opcji blueconnect biznes L, XL, 100XL) odpowiadającym pakietowi dodatkowemu oraz pakietowi abonamentowemu
zgodnie z tabelą w pkcie 1.5.
1.20. Abonent ma możliwość zmiany limitu wydatków na zużycie danych powyżej pakietu abonamentowego na dowolną wartość ze zbioru:
0 zł, 12 zł, 24 zł, 36 zł, 48 zł albo 60 zł. Zmiany można dokonać przez telefoniczny kontakt z konsultantem Biurem Obsługi Abonenta
pod numerem 602 900 000.
1.21. Zmiana na większy pakiet (limit) jest dokonywana w bieżącym cyklu rozliczeniowym (nastąpi w przeciągu 24 godzin), natomiast
zmiana na pakiet (limit) niższy jest aktywna od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego. O dokonanej zmianie Abonent zostanie
poinformowany za pośrednictwem SMS.
1.22. Abonent może bezpłatnie sprawdzić status Usługi w jeden z następujących sposobów:
1.22.1. w Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.t-mobile.pl,
1.22.2. w Biurze Obsługi Abonenta,
1.22.3. w Punktach Sprzedaży T-Mobile,
1.23. Pozostałe opłaty, nieokreślone w warunkach niniejszej Oferty naliczane będą zgodnie z „Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy
blueconnect” z dnia 1sierpnia 2012 r. (opłata za papierową wersję rachunku szczegółowego wynosi 4,06 netto).
1.24. Promocyjny abonament za taryfę data posiadającą aktywne usługi telefoniczne wynosi 0 zł netto. Po rezygnacji z usług telefonicznych
(połączeń głosowych i SMS) ich ponowne włączenie spowoduje naliczanie opłat za taryfę data zgodnie z "Cennikiem taryfy data”.
1.25. W trakcie obowiązywania Aneksu zawartego na podstawie niniejszej Oferty Abonent nie będzie mógł zawiesić świadczenia usług na
własne życzenie.
1.26. Skorzystanie z niniejszej Oferty, powoduje anulowanie dotychczas uzyskanych przywilejów, które Abonent nabył w związku z
jakimikolwiek wcześniej zawartymi Umowami z Operatorem w tym miedzy innymi: Umowami z Klientem Kluczowym, Umowami o
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1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.

1.35.

Świadczenie Usług Dodanych lub Umowami o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych – Oferta Specjalna, Aneksami do tych Umów
(nie dotyczy przywilejów uzyskanych w ramach programu Era Premia).
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 („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 pod warunkiem utrzymania taryfy data lub taryfy blueconnect. Cesja nie powoduje przejęcia obowiązku
zapłaty rat przez osobę trzecią, obowiązek ten spoczywa nadal na Abonencie (cedencie).
Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do przeprowadzenia cesji.
Abonent zobowiązuje się do nie wyłączania usługi blueconnect przez cały okres obowiązywania Aneksu.
Usługi Telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na
rzecz Abonentów T-Mobile (zwanego dalej „RŚUTem”) oraz z warunkami Aneksu.
Warunków niniejszej Oferty nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w tym także
akcji promocyjnych, które Operator będzie prowadził w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.
W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w RŚUT z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej
pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej Oferty.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność świadczonych przez niego usług wynikających z nie osiągnięcia przez
urządzenia używane przez Abonenta, w szczególności przez sprzęt komputerowy oraz zainstalowane na nim oprogramowanie lub
przez zmiany dokonywane w tych urządzeniach przez Abonenta parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z tych usług.
W przypadku zawarcia Aneksu w ramach niniejszej Oferty zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych na podstawie Aneksu trwało, co najmniej do końca okresu jego obowiązywania, o którym mowa w pkt. 1.10.
niniejszej Oferty. Po upływie tego okresu Aneks ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatą abonamentową zgodną z
„Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect”, w zależności od posiadanej w danym momencie opcji taryfowej, chyba,
że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu trwania umowy.
Abonent przyjmuje na siebie:
a. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej Karty SIM Operatora do końca okresu obowiązywania Aneksu, o
którym mowa w pkt.1.14 niniejszej Oferty
b. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za Usługi Telekomunikacyjne i
inne usługi świadczone przez Operatora zgodnie z „Cennikiem taryfy data” lub „Cennikiem taryfy blueconnect”.
c. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat ratalnych zgodnie z Harmonogramem Spłaty Rat za zakupionego laptopa
lub tablet.

1.36. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1.27 a), Abonent będzie zobowiązany na pisemne
żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej. Wysokość kary umownej określona jest w
Aneksie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt 1.26 i celu Umowy, w związku z
którą Operator przyznaje Abonentowi ulgę. Kara umowna dochodzona przez Operatora nie może przekroczyć wartości ulgi
przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia Aneksu do dnia jego rozwiązania
przy uwzględnieniu zasad podanych w pkt 6 Kontraktu Głównego (nie wyłącza to uprawnienia Operatora do dochodzenia roszczeń
określonych § 3 ppkt 7.2 Kontraktu Głównego).
1.37. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej powstanie, jeśli do naruszenia przez Abonenta
zobowiązania niepieniężnego wskazanego w pkt 1.28 a) dojdzie w wyniku rozwiązania Aneksu przez Abonenta przed upływem czasu
oznaczonego, na który Aneks został zawarty lub rozwiązania Aneksu 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 ust. 2 i ust. 3 RŚUT).
1.38. W przypadku skorzystania z niniejszej Oferty Abonent będzie miał aktywowaną usługę Eurotaryfa i Strefy.
1.39. Do cen netto doliczany jest podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Podatek VAT jest naliczany
oddzielnie od każdej z pozycji faktury. Wartość opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą wartości wyliczonych na podstawie cen
netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
1.40. Informacja dotycząca blokady SIM LOCK: Zestawy/urządzenia nabywane w związku z niniejszą promocją nie mają założonej blokady
SIM LOCK uniemożliwiającej korzystanie z nich w sieciach innych operatorów.
1.41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia RŚUT oraz Kontraktu
Głównego. Terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im we
wskazanym RŚUT. Informacja dla przedsiębiorcy: RŚUT dostępny jest u Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy
Biznesowego oraz w Punktach Sprzedaży a także na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl.
1.42. W wyniku podpisania Aneksu do Umowy Abonent przyjmuje na siebie jednorazowe zobowiązanie pieniężne w wysokości 19 zł netto,
za czynności związane z zawarciem Aneksu. Opłata zostanie doliczona do faktury za pierwszy pełny Cykl Rozliczeniowy.
1.43. Abonent przed zawarciem Umowy może wyrazić łączną zgodę na działania marketingowe. Zakres zgody wskazany jest 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, (d) w przypadku zawierania Umowy pomiędzy Abonentem niebędącym konsumentem o
Operatorem reprezentowanym przez Doradcę Biznesowego, Autoryzowanego Doradcę Biznesowego, Key Accuont Managera (KAMa) lub Przedstawiciela Handlowego – u tych wskazanych przedstawicieli Operatora. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do
Abonenta komunikat SMS zawierający wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.

Usługa „blueconnect noc”
Abonent może aktywować usługę „blueconect noc” w dowolnym momencie trwania Aneksu. Abonent ma możliwość wyłączenia
usługi w każdym kolejnym, pełnym Cyklu Rozliczeniowym następującym po dacie aktywacji usługi.
W przypadku wyboru ofert blueconnect biznes S i blueconnect biznes M abonent ma możliwość w ciągu maksymalnie 60 dni licząc
od daty podpisania Aneksu, włączenia dodatkowej usługi „blueconnect noc” za cenę promocyjną wskazaną w tabeli z pkt. 1.5.
Promocyjna opłata za usługę „blueconnect noc” obowiązywać będzie przez okres trwania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych. Po upływie okresu promocyjnego oraz w przypadku chęci włączenia usługi blueconnect noc po 60 dniach
licząc od daty podpisania Aneksu opłata za usługę blueconnect noc naliczana będzie zgodnie z Warunkami Oferty Promocyjnej
„blueconnect noc”.
W ramach usługi „blueconnect noc” dane wysyłane i odbierane w godzinach 00:00 – 09:00 (rano) nie pomniejszają miesięcznego
limitu danych dostępnego w niniejszej Ofercie.
Usługa „proDysk 5GB Start”
W przypadku Usługi proDysk 5GB Start, okres trwający od dnia aktywacji Usługi proDysk 5GB Start do początku pierwszego dnia
pełnego Cyklu Rozliczeniowego następującego po aktywowaniu tej usługi oraz trzy kolejne, następujące po sobie, pełne Cykle
Rozliczeniowe są bezpłatne. W tym czasie Abonent może zrezygnować z Usługi proDysk 5GB Start. Za kolejne, pełne Cykle
Rozliczeniowe, począwszy od upływu okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Operator naliczy opłatę w wysokości 3,90 zł. netto
za każdy pełny Cykl Rozliczeniowy. Po upływie okresu o którym mowa w zdaniu pierwszym, Abonent nie ma możliwości rezygnacji z
usługi.
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Abonent korzystający z usługi proDysk 5GB Start ma możliwość zmiany usługi na proDysk 10GB, proDysk 50GB, proDysk 100GB na
promocyjnych warunkach. proDysk 10GB – 19,90 zł netto; proDysk 50GB – 69,90 zł netto; proDysk 100GB – 109,90 zł netto.
W przypadku zmiany opcji opisanej w pkt. 3.2 Abonent zobowiązuje się do niewyłączania usługi proDysk do końca trwania Umowy.
Szczegółowe warunki świadczenia usługi proDysk zapisane są w regulaminie usługi, dostępnym na stronie www.t-mobilecloud.pl
Za transmisję danych (dane wysłane/odebrane) w zakresie wynikającym bezpośrednio z korzystania przez Abonenta z usług w
Systemie T-MobileCloud Operatora, dostępnych pod adresem http://www.t-mobilecloud.pl, Operator nie nalicza opłat oraz w tym
zakresie nie jest pomniejszany Limit danych w abonamencie. W przypadku Usługi proDysk dzienny limit transmisji danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim, jest równy pojemności Konta w Usłudze proDysk; po przekroczeniu dziennego limitu transmisji danych,
Operator może ograniczyć prędkość transmisji danych, że nie będzie ona wyższa niż 16 kbit/sek.

Umowa Sprzedaży na Raty
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sprzedawcą jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, operator sieci T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-222 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 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. Faktura ta
stanowi załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część.
Warunkiem sprzedaży na niniejszych warunkach urządzenia (lub zestawu urządzeń) z zakresu wskazanego w dokumencie
zatytułowanym „Załącznik cenowy „Promocyjne urządzenia z blueconnect biznes dla klientów T-Mobile” jest równoczesne zawarcie
przez Abonenta z Operatorem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony w ramach oferty promocyjnej,
dla której właściwy jest wspomniany dokument (dalej „Umowa”). „Załącznik cenowy „Promocyjne urządzenia z blueconnect biznes
dla klientów T-Mobile” nie jest częścią niniejszej umowy.
Model i numer IMEI urządzenia (modele urządzeń i numer IMEI jednego z nich - w przypadku zestawu), które jest/są przedmiotem
niniejszej umowy wskazane są na fakturze. Ten sam numer IMEI podany jest informacyjnie także w Umowie.
Niniejsza umowa sprzedaży na raty zawierana jest w formie pisemnej przez złożenie (a) podpisu przez Abonenta pod oświadczeniem
o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji niniejszej umowy (wraz z jej załącznikami), oraz (b) podpisu w imieniu Operatora o jej
zaakceptowaniu (wraz z jej załącznikami). Oświadczenia te znajdują się w Umowie nad podpisami. Przed zawarciem niniejszej umowy
niniejszy dokument wraz z fakturą za urządzenie/a oraz Harmonogramem Spłaty Rat (dalej „Harmonogram”) jest doręczany
Abonentowi. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część.
Operator, po zawarciu Umowy, wydaje Abonentowi urządzenie (lub zestaw urządzeń) będące/y przedmiotem niniejszej umowy
sprzedaży ratalnej, przez co dochodzi do przeniesienia jego własności na Abonenta.
Wskazany Harmonogram określa liczbę, terminy płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość. 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 w punkcie sieci sprzedaży 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 I-Boa dostępnym na
http://www.t-mobile.pl (w zakładce „Płatności/forma płatności”) oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Pozostałe raty (zgodnie z wybranym
wariantem) Abonent ma obowiązek wpłacić na rachunek bankowy Operatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Wszelkie okoliczności związane z Umową, w tym fakt jej ustania, nie mają wpływu na wykonywanie niniejszej umowy.
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.
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 od
zaległej należności, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności raty.
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 urządzenia (lub zestawu urządzeń).
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.
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.
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, odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega nieuiszczona cena urządzenia (lub zestawu urządzeń) 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.
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