Warunki Oferty Promocyjnej starter Internet na kartę
w T-Mobile „1 GB na start za 5 zł”
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Opis oferty
W okresie od 21.06.2016 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”) Pakiet Startowy
Internet na kartę w T- Mobile „1 GB na start za 5 zł”.

Pakiet Startowy:
Starter Internet na kartę w T-Mobile „1GB na start za 5 zł”
Cena 5 zł
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 5 zł
Ofertę „Internet STRONG LTE”:
 Pakiet „Internet STRONG LTE 1 GB”:
Pakiet startowy zawiera:
o Cykl Rozliczeniowy - 5 dni,
o Opłata Cykliczna - 5 zł
aktywowaną automatycznie po aktywacji karty SIM.
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Oferta „Internet STRONG LTE”
Użytkownik, który aktywuje Starter Internet na kartę w T-Mobile „1 GB na start za 5 zl” będzie miał pobraną Opłatę Cykliczną w
wysokości 5 zł na automatyczną aktywację oferty „Internet STRONG LTE 1 GB”, która będzie odnawiana cyklicznie co 5 dni w cenie 5
zł. Warunkiem aktywacji oferty „Internet STRONG LTE 1 GB” jest posiadanie stanu konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
Aktywacja zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Użytkownik korzystający z oferty „Internet STRONG LTE 1 GB” może w każdej chwili aktywować ponownie ten sam lub inny pakiet
danych „Internet STRONG LTE” zgodnie z Warunkami Oferty Promocyjnej „Internet STRONG LTE” dla Użytkowników T-Mobile na
kartę.
Warunki świadczenia usługi Pakietowej transmisji danych
Warunkiem koniecznym korzystania z usługi Pakietowej transmisji danych jest:
Posiadanie skonfigurowanego modemu obsługującego Kartę SIM Internet na kartę w T-Mobile lub
Skonfigurowanie oprogramowania obsługującego transmisję danych w telefonie obsługującym Kartę SIM Internet na kartę w T-Mobile
w sposób umożliwiający połączenie tego telefonu z Internetem.
Mapa zasięgu sieci Operatora dla poszczególnych technologii transmisji danych jest dostępna na www.t-mobile.pl, mapa ta ma
charakter orientacyjny. Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu swej sieci dla usług transmisji danych.
Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika bezpłatnej usługi Domyślne
przekierowania na Pocztę Głosową. Usługa służy do automatycznego przekazywania połączeń przychodzących do Poczty Głosowej w
trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 30 sekund, 2) kiedy linia jest zajęta, 3) kiedy numer telefonu
jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Usługa pozostaje aktywna na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora), a także w
roamingu, przy czym Operator nie gwarantuje poprawnego działania Usługi w roamingu. Użytkownik ma możliwość ustawienia
dowolnego, krajowego numeru (innego niż numeru Poczty Głosowej, czyli +48602951000), na który będą przekierowywane
połączenia przychodzące (opłaty za połączenia przekierowane zgodne z Cennikiem).Próba skasowania przez Użytkownika własnego
numeru przekierowań, będzie powodować ponowne ustawienie przekierowań na Pocztę Głosową. Całkowite skasowanie
przekierowań połączeń dostępne jest w BOU lub poprzez Internetowy System Obsługi.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają, postanowienia regulaminu Warunki Oferty
Promocyjnej „Internet STRONG LTE” dla Użytkowników T-Mobile na kartę”, wiążącego Użytkownika regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Operatora oraz Cennika.
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 2016.06.21
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