Warunki korzystania z usługi
„Połączenia Wideo W kraju i W roamingu dla taryf T-mobile mix” (oferta)

Oferta T-Mobile Polska S.A (zwana dalej „Operatorem”)
Od 29.03.2012 do odwołania
Połączenia wideo w kraju i w roamingu
Abonentów T- Mobile Mix (zwanych dalej „Abonentami”)

Czas trwania Oferty:
Oferta dotyczy:
Dla:
Warunkiem korzystania z oferty posiadanie przez Abonenta telefonu, działającego z Kartą SIM w T-Mobile w systemie UMTS.
jest:
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.

Korzystanie z usługi Połączenia wideo w kraju i w roamingu (dalej zwana „Usługą”) możliwe jest wyłącznie w zasięgu sieci
UMTS oraz pod warunkiem, że Abonent posiada telefon obsługujący połączenia wideo oraz ma aktywowaną Usługę.
Wykonanie połączenia wideo do użytkownika krajowej sieci stacjonarnej nie jest możliwe.
Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Abonent może samodzielnie aktywować Usługę następującymi kanałami:
Ekspresowy Kod *132*9*1#
moduł ”Zarządzanie kontem” na stronie Internetowej www.t-mobile.pl
Biuro Obsługi Użytkownika T-Mobile Mix pod numerem *9602 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem)
Połączenia wideo może być pierwszym połączeniem, które wykonuje Abonent ze swojego telefonu i tym samym aktywuje swoje
konto.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn. Odwołanie Oferty nie
może naruszać prawa do korzystania z tej Oferty przez Abonentów, którzy nabyli to prawo przed jej odwołaniem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami Oferty zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile Mix (dalej zwanego „Regulaminem“) oraz cenników,
załączników cenowych i regulaminów właściwych dla danej taryfy. W szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie z
dużej litery, a w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im we wskazanym Regulaminie.
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Warunki Korzystania z Usługi „Połączenia wideo w kraju i w roamingu dla taryf T-Mobile Mix” (Oferta).

Warunki cenowe Usługi Połączenia wideo w kraju i w roamingu
dla taryf T-Mobile Mix

Połączenia wideo
Opłata za minutę połączenia
wideo wykonywanego w kraju

Opłata za minutę połączenia
wideo wykonywanego i a b
odbieranego w roamingu

Dla: Abonentów T-Mobile Mix
Opłata za minutę połączenia wideo jest równa opłacie za minutę połączenia głosowego w taryfie, z której
Abonent korzysta (z zastrzeżeniem punktów 1 i 2 poniżej)
Sposób naliczania opłaty za połączenie wideo jest zgodny z zasadami naliczania opłaty za minutę
połączenia głosowego w taryfie, z której Abonent korzysta.
Strefa roamingowa 1A oraz 1B – 9,98 zł z VAT
Strefa roamingowa 2 oraz 3 – 15,02 zł z VAT
Sposób naliczania opłaty za połączenie wideo w roamingu jest zgodny z zasadami naliczania opłaty za
minutę połączenia głosowego w danej strefie roamingowej,
w taryfie, z której Abonent korzysta.

(a) Możliwość wykonywania połączeń wideo w roamingu może być ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
internetowej www.t-mobile.pl oraz w Biurze Obsługi Użytkownika *9602 (opłata zgodna z cennikiem).
Eurotaryfa i Strefy
(b)Strefy roamingowe:
Strefa roamingowa 1A: Kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie
Strefa roamingowa 1B: Pozostałe kraje europejskie z wykluczeniem krajów ze Strefy roamingowej 3: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i
Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Monako, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspa
Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze
Strefa roamingowa 2: Operatorzy satelitarni i reszta świata z wykluczeniem krajów: Strefy roamingowej 1A, Strefy roamingowej 1B i Strefy
roamingowej 3
Strefa roamingowa 3: Kazachstan, Kuba, Rosja, Turkmenistan oraz Promy i Statki
1.
2.

Koszty połączenia wideo nie są rozliczane w ramach liczby dostępnych T-Mobile Mix jednostek, jak również nie są rozliczane w
ramach pakietów bezpłatnych minut w usługach dodatkowych i promocyjnych, chyba, że postanowienia innych regulaminów
lub cenników stanowią inaczej.
Ceny podane są w wartościach obejmujących podatek VAT. Podatek VAT jest wyliczony według stawki określonej przepisami
prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub
innej formy doładowania konta w T-Mobile Mix. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług jest
wyliczana w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota w wartości uwzględniającej
podatek VAT, zaokrąglonej do pełnego grosza.
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