Warunki oferty promocyjnej nielimitowana transmisja Tidal
premium w t-mobile
Opis Oferty:
1.
Oferta „Warunki Oferty Promocyjnej nielimitowana transmisja Tidal Premium w T-Mobile (zwana dalej „Ofertą”), dostępna będzie w
okresie od 01.07.2017 do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-Mobile”), które nastąpi nie
później niż z upływem dnia 30.06.2018 r.
2.
Na podstawie niniejszej Oferty Operator zapewnia abonentom T-Mobile, którzy są użytkownikami serwisu Tidal Premium w T-Mobile
(„Serwis”) możliwość korzystania z Serwisu z wykorzystaniem nielimitowanej krajowej transmisji danych za pośrednictwem i w zasięgu
Sieci Operatora oraz w Strefie Roamingowej 1A, z zastrzeżeniem postanowień wiążącego abonenta cennika roamingowego.
3.
Nielimitowana transmisja polega na odtwarzaniu (streaming) lub pobieraniu (download) na terenie kraju w zasięgu Sieci Operatora
oraz w Strefie Roamingowej 1A treści oferowanych przez WiMP Music Sp. z o.o. do odtworzenia lub pobrania w ramach transmisji
danych, która odbywa się bez pomniejszania limitu pakietów transmisji danych oraz dodatkowych opłat za transmisję danych.
Nielimitowana transmisja obejmuje nieograniczony dostęp do Serwisu, który polega na odtwarzaniu muzyki, pobieraniu utworów,
grafik, okładek płyt, pobieraniu, zapisywaniu i modyfikacji list utworów (tzw. playlisty).
4.
Transmisja danych związana z pozostałymi funkcjonalnościami Serwisu, w szczególności korzystanie z serwisów Google, last.fm i
Facebook będzie wiązała się z ponoszeniem opłat lub będzie pomniejszać limit pakietów transmisji danych, z których korzysta
użytkownik Serwisu. W przypadku korzystania z roamingu międzynarodowego poza Strefą Roamingową 1A, opłaty są naliczane
zgodnie z cennikiem dostawcy Internetu Użytkownika.
5.
Nielimitowana transmisja nie obejmuje użytkowników Serwisu korzystających z Prywatnych APN.
6.
Warunki niniejszej Oferty są niezależne od warunków innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w tym także od
akcji promocyjnych, prowadzonych w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora, chyba, że postanowienia innych wzorców
umownych Operatora wyraźnie stanowią inaczej.
7.
Świadczenie usługi nielimitowanej transmisji uzależnione jest od pozostawania aktywnym użytkownikiem serwisu Tidal Premium TMobile. Oznacza to, że świadczenie usługi nielimitowanej transmisji zostanie wstrzymane w przypadku ustania umowy o świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych przez T-Mobile lub umowy dotyczącej Serwisu Tidal Premium T-Mobile świadczonej przez WiMP Music
Sp. z o.o., jak również w przypadku zawieszenia lub zablokowania takich usług.
8.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez użytkowników Serwisu. Lista aktualnych ofert promocyjnych dostępna jest na stronie http://www.t-mobile.pl.
9.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez T-Mobile.
10.
Warunki dostępności usługi nielimitowanej transmisji w ramach ofert promocyjnych Operatora określają regulaminy tych ofert lub
promocji.
11.
Operator nie ma wpływu na treści udostępniane w ramach Serwisu oraz na fakt ich udostępniania bądź nieudostępniania w
poszczególnych krajach, w których świadczony jest Serwis.

Obowiązuje od dnia 01.07.2017
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