Warunki Oferty Promocyjnej
„Darmowy Starter T-Mobile na kartę z opcją usługową
„pakiet 2 w 1”
1.

Ogólny opis oferty
W okresie od 07.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, T-Mobile Polska S.A.
(zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Starter T- Mobile
na kartę wyszczególniony poniżej:
Darmowy Starter T-Mobile na kartę z opcją usługową „Pakiet 2 w 1”
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 1 zł z VAT
Ważność Konta na połączenia wychodzące 7 dni od wykonania pierwszego połączenia
Ważność Konta na połączenia przychodzące 31 dni od wygaśnięcia Ważności Konta (na połączenia wychodzące)
 opcję usługową „Pakiet 2 w 1” na 5 dni za darmo dostępną po doładowaniu
konta w wysokości Opłaty Cyklicznej „Pakietu 2 w 1”, następnie po 5
Starter zawiera
dniowym okresie jest pobierana Opłata Cykliczna za Pakiet 9,99 zł z VAT,
włącza się automatycznie w ciągu 72h po doładowaniu konta skutkującym
osiągnięciem stanu konta umożliwiającego pobranie ww. opłaty

2.
Opcja usługowa „Pakiet 2 w 1”
2.1. Użytkownik, który aktywuje:
2.1.1. Starter z opcją usługową „Pakiet 2 w 1” przez okres 5 dni będzie korzystał z opcji usługowej „Pakiet 2 w 1” za darmo, po uprzednim
doładowaniu konta kwotą w wysokości Opłaty Cyklicznej „Pakietu 2 w 1”, następnie jeśli po 5 dniach doładuje konto kwotą
zwiększającą saldo konta do poziomu umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej za Pakiet, będzie miał aktywowaną opcję
usługową „Pakiet 2 w 1”. Aktywacja tej opcji zostanie zrealizowana w terminie do 72h od spełnienia warunku, o którym mowa
powyżej. O aktywacji opcji usługowej „Pakiet 2 w 1” Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS.
2.2. W przypadku, gdy Użytkownik przed aktywacją opcji „Pakiet 2 w 1” włączył inna opcję usługową wykluczającą się ze wskazanymi
opcjami, późniejsza automatyczna aktywacja opcji „Pakiet 2 w 1” spowoduje dezaktywację tej innej opcji.
2.3. Użytkownik po aktywacji na jego koncie opcji „Pakiet 2 w 1” może zrezygnować z korzystania z tej opcji w sposób określony w
Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 2 w 1 dla Użytkowników T-Mobile na kartę”.
2.4. Jeżeli saldo konta określone w pkt. 2.1 t.j. wymagane do automatycznej aktywacji opcji „Pakiet 2 w 1” zostanie w pierwszej kolejności
wykorzystane na inne usługi lub należne opłaty (w tym należności zaległe), powodując obniżenie salda do poziomu
uniemożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej za Pakiet, wówczas automatyczna aktywacja opcji „Pakiet 2 w 1” zostanie odroczona
do czasu osiągnięcia stanu konta umożliwiającego pobranie ww. Opłaty Cyklicznej za Pakiet. Po upływie 30 dni od aktywacji Karty
SIM automatyczna aktywacja wskazanych opcji nie będzie mieć miejsca. W takiej sytuacji Użytkownik może aktywować jedną ze
wskazanych opcji na warunkach ofert wskazanych w pkt 2.3 powyżej.
3.
3.1.

3.2.

3.3.
4.

Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na
http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań) oraz Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 2 w
1” dla Użytkowników T-Mobile na kartę. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora
www.t-mobile.pl.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych
z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2016.12.07
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