Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Nielimitowane ROZMOWY do
wszystkich NA 30 DNI” dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
1.

Opis oferty:

1.1.

W okresie od 29.02.2016 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie Usługę „Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 30 dni” (zwaną dalej „Ofertą”).
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników T-Mobile na kartę korzystających z taryfy Frii (zwanym dalej „Użytkownikiem” lub
„Użytkownikami”).

1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Warunki Oferty:
W ramach Oferty Użytkownik może skorzystać z usługi „Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 30 dni” („Usługa”), w ramach której,
co 30 dni za kwotę określoną w tabeli w ppkt. 2.3. („Opłata Cykliczna”) otrzymuje usługę nielimitowanych połączeń do wszystkich
krajowych sieci. Opłata Cykliczna będzie naliczana z góry za 30 dni korzystania przez Użytkownika z Usługi (zwanych dalej „Cyklem
Usługi”), a następnie pobierana, co 30 dni licząc od daty jej aktywacji, nie później niż do 72 godzin od momentu upływu 30 dni
korzystania z Usługi, z uwzględnieniem ppkt. 2.9.
Oferta dotyczy wyłącznie krajowych połączeń wykonywanych na krajowe numery sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce w
szczególności nie dotyczy połączeń video, połączeń przekierowanych, połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń
wykonywanych na numery międzynarodowe, usługowe, specjalne oraz premium.
Użytkownik może aktywować, sprawdzić status oraz dezaktywować Usługę w jeden z następujących sposobów:
25 zł z VAT/30 dni

Opłata Cykliczna
Aktywacja Usługi







poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270#
w Biurze Obsługi Użytkownika
w Punktach Sprzedaży T-Mobile
poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie „Mój T-Mobile” na stronie www.t-mobile.pl
poprzez wybór odpowiedniej opcji w mobilnej aplikacji „Mój T-Mobile”

Sprawdzenie statusu Usługi







poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270*1#
w Biurze Obsługi Użytkownika
w Punktach Sprzedaży T-Mobile
poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie „Mój T-Mobile” na stronie www.t-mobile.pl
poprzez wybór odpowiedniej opcji w mobilnej aplikacji „Mój T-Mobile”

Dezaktywacja Usługi







poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270*2#
w Biurze Obsługi Użytkownika
w Punktach Sprzedaży T-Mobile
poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie „Mój T-Mobile” na stronie www.t-mobile.pl
poprzez wybór odpowiedniej opcji w mobilnej aplikacji „Mój T-Mobile”

2.4.

Użytkownik może aktywować Usługę, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące i stan konta równy co najmniej Opłacie
Cyklicznej.
2.5. Opłata Cykliczna za Usługę zostanie pobrana z góry zgodnie z ppkt. 2.1. oraz tabelą, o której mowa w ppkt. 2.3. Opłata Cykliczna
pobierana jest bez względu na to, czy konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
2.6. Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące oraz stan konta równy co najmniej 0 zł.
2.7. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia aktywacji Usługi. Aktywacja zostanie potwierdzona SMS-em od
Operatora.
2.8. Pierwszy cykl 30-dniowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu aktywacji. W przypadku braku środków wystarczających na
pobranie Opłaty Cyklicznej możliwość korzystania z Usługi ulega zawieszeniu na okres 90 dni. Jeśli we wskazanym okresie konto
Użytkownika zostanie doładowane i pobrana zostanie Opłata Cykliczna, możliwość korzystania z Usługi zostanie odwieszona. W takiej
sytuacji rozpocznie się nowa rachuba cyklu – pierwszy cykl 30-dniowy liczy się od dnia następującego po dniu odwieszenia. W
przypadku braku na koncie Użytkownika środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej w okresie 90 dni od momentu jej
zawieszenia Usługa zostanie automatycznie dezaktywowana.
2.9. W przypadku dezaktywacji Usługi pobrana Opłata Cykliczna nie podlega zwrotowi.
2.10. Połączenia wykonywane w ramach Usługi rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed innymi opcjami
usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika, chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
2.10.1. Aktywacja Usługi oznacza automatyczną dezaktywację następujących opcji usługowych (zarówno w wersji płatnej od razu, jak
również płatnej po bezpłatnym okresie promocyjnym - „na próbę”):
2.10.1.1.
„Pakiet 30 minut do wszystkich sieci”, „Pakiet 60 minut do wszystkich sieci”, „Pakiet 120 minut do wszystkich sieci”, „Pakiet 120
minut do Heyah i T-Mobile”, „Pakiet 600 minut do Heyah i T-Mobile”, „ JUMP na kartę na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do
Heyah i T-Mobile na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do Heyah i T-Mobile na 30 dni”, „Frii rozmowy w T-Mobile i Heyah”.
2.10.1.2.
„Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 7 dni”.
2.10.2. Jeżeli na koncie Abonenta jest aktywna Usługa, zlecenie aktywacji opcji usługowych (zarówno w wersji płatnej od razu, jak również
płatnej po bezpłatnym okresie promocyjnym - „na próbę”):
2.10.2.1.
wymienionych w pkt. 2.10.1.1. zostanie odrzucone. Włączenie tych opcji usługowych wymaga uprzedniego wyłączenia Usługi
oraz ponownego zlecenia aktywacji wybranej opcji usługowej.
2.10.2.2.
„Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 7 dni” powoduje automatyczną dezaktywację Usługi.
2.11. Operator zastrzega sobie prawo do automatycznego przerywania połączeń po upływie 30 minut.
2.12. Dezaktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia wyłączenia Usługi przez Użytkownika. Dezaktywacja zostanie
potwierdzona SMS-em od Operatora. W takim przypadku Opłata Cykliczna nie jest rozliczana proporcjonalnie i nie podlega zwrotowi.
2.13. Usługa zostanie dezaktywowana w przypadku zmiany taryfy na taryfę inną niż Frii.
2.14. Skorzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Oferty.
Obowiązuje od dnia 2016-02-29
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2.15. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
2.16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika właściwego dla aktualnie
posiadanej taryfy oraz postanowienia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A.
2.17. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
3.
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
3.1.1. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub automatycznych połączeń pomiędzy
urządzeniami a Użytkownikiem,
3.1.2. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach
(nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do call center), ani
3.1.3. do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub
wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, jak również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego
(zakaz ten dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca) oraz
3.1.4. w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy wskazany w wiążącym Użytkownika
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Obowiązuje od dnia 2016-02-29

2

