Warunki oferty promocyjnej nielimitowana transmisja danych –
radio internetowe w t-mobile
Opis Oferty:
1. Oferta „Nielimitowana transmisja danych – Radio Internetowe w T-Mobile” (zwana dalej „Ofertą”), dostępna będzie w okresie od
15.03.2016 do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-Mobile”), które nastąpi nie później niż z
upływem dnia 31.07.2016 r.
2. Do skorzystania z Oferty uprawnieni są:
2.1. Klienci Operatora, którzy podpiszą nowa Umowę lub Aneks do Umowy w ofertach JUMP,
2.2. Użytkownicy T-Mobile na kartę (zwani dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) – 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,
2.3. Oraz Abonenci Mix będący stroną Umowy z Operatorem.
3. Na podstawie niniejszej Oferty Operator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z nielimitowanej krajowej transmisji danych w
zasięgu Sieci Operatora przy korzystaniu z następujących Aplikacji:
3.1. RMFon
3.2. Eska GO
3.3. TubaFM
3.4. Open.fm
3.5. PolskaStacja.pl
3.6. Radio Zet
3.7. Zet Gold
3.8. Zet Chilli
3.9. Antyradio
4. Nielimitowana transmisja danych dotyczy odtwarzania wyłącznie radia internetowego (audiostreaming) przez wymienione wyżej
Aplikacje bez pomniejszania limitu pakietów transmisji danych oraz bez dodatkowych opłat za transmisję danych.
5. Transmisja danych związana z pozostałymi funkcjonalnościami poszczególnych Aplikacji, w szczególności korzystanie z treści video,
serwisów Google, Facebook itp. będzie wiązała się z ponoszeniem opłat lub będzie pomniejszać limit pakietów transmisji danych, z
których korzysta Użytkownik.
6. Użytkownik może pobrać Aplikacje za pośrednictwem m.in.: Google Play, Apple AppStore, Microsoft Marketplace.
7. Przy pobieraniu Aplikacji może zostać naliczona przez dostawcę usługi dostępu do Internetu opłata za transmisję danych, zgodnie z
taryfą usług telekomunikacyjnych posiadaną przez Użytkownika.
8. W przypadku korzystania z roamingu międzynarodowego opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem dostawcy Internetu Użytkownika.
9. Nielimitowana transmisja nie obejmuje użytkowników Serwisu korzystających z Prywatnych APN.
10. 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.
11. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych
przez Użytkowników. Lista aktualnych ofert promocyjnych dostępna jest na stronie http://www.t-mobile.pl
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez T-Mobile.

Obowiązuje od dnia 15.03.2016
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