Warunki Oferty PrOmOcyjnej „INTERNET Za Darmo” dla klientóW tmobile
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Postanowienia ogólne
W okresie od dnia 15.03.2016 roku do dnia 14.05.2016 T-Mobile Polska S.A. operator sieci T-Mobile (zwana dalej „Operatorem”)
oferuje promocję „Internet za darmo” (zwaną dalej „Usługą”) na poniższych warunkach.
Niniejsza oferta dostępna jest dla Abonentów T-Mobile spełniających łącznie następujące warunki:
Abonent jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wykonywanej w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile”,
Abonent korzysta z jednej z taryf: Rodzina. Jump Family, Jump, Frii
Abonent posiada aktywną usługę transmisji danych.
Abonent otrzyma od Operatora propozycję skorzystania z niniejszych warunków (od konsultanta telefonicznego Biura Obsługi
Abonenta lub Punktu Sprzedaży), albo zachętę do skorzystania z nich (w komunikacie skierowanym bezpośrednio do niego).
Abonent korzystający z niniejszej promocji dalej zwany jest „Abonentem”.
Zasadnicze warunki oferty:
W ramach usługi Abonent otrzymuje jednorazowy pakiet 1024 GB do wykorzystania na transmisję danych.
W przypadku wysokiego zużycia danych przez Abonenta, obciążającego sieć w sposób zagrażający jej prawidłowemu
funkcjonowaniu lub/i korzystaniu z niej przez innych użytkowników, Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości
transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 1 Mb/sek. Od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to
zostanie zniesione, jednakże ponowne wystąpienie przesłanek wskazanych w zdaniu poprzednim uprawnia Operatora do ponownego
jego zastosowania.
Aktywacja usługi spowoduje, że do końca bieżącego Cyklu Rozliczeniowego za transmisję danych nie będą naliczane żadne opłaty
oraz nie będą rozliczane żadne posiadane przez Abonenta pakiety transmisji danych do wykorzystania w pakietowej transmisji
danych.
Niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym dane z usługi nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy.
Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie w Sieci na terenie Polski.
Usługę można aktywować w okresie trwania promocji, tylko jeden raz w Cyklu Rozliczeniowym i będzie ona aktywna do końca
bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.
Abonent może aktywować usługę maksymalnie dwa razy.
Aktywacja usługi jest bezpłatna. Usługa będzie aktywna w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej aktywacji przez Abonenta.
Aktywacja zostanie potwierdzona SMS-em od Operatora.
Aktywacja usługi odbywa się poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści „NET” na numer 80008
Inne postanowienia
Operator świadczy Usługę w zasięgu Sieci w poszczególnych technologiach pakietowej transmisji danych w zakresie istniejących
możliwości technicznych, przy czym wskazane technologie mogą być obszarowo zróżnicowane. Mapa zasięgu sieci T-Mobile dla
poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.t-mobile.pl. Zasięg
Sieci jak również zasięg nowszych technologii w ramach Sieci może się zwiększać.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami zastosowanie maja postanowienia umowy.

Obowiązuje od dnia 2016.01.01
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