Warunki Oferty Promocyjnej „Internet lte 4g – tylko SIM –
Internet na start”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) w okresie od 08.12.2016r. do ich
wycofania.
Z niniejszej promocji może skorzystać Konsument lub inny podmiot, który spełni warunki wstępne określone przez Operatora. Dotyczą
one m.in. wiarygodności płatniczej klienta. Informacja o wszystkich tych warunkach dostępna jest w Punktach Sprzedaży i pod
numerem 602900000. Niektóre z warunków wstępnych określone są poniżej. Osoba korzystająca z promocji zwana jest dalej
„Abonentem”. Umowa zawarta na niniejszych warunkach dalej zwana jest „Umową”.
Umowa zawierana jest na czas określony 10 miesięcy. Przez 10 miesięcy należy rozumieć 10 pełnych Cykli Rozliczeniowych z
uwzględnieniem zasad z pkt 3 głównej części Umowy.
Niniejszymi warunkami można związać się przez zawarcie Umowy po wcześniejszym jej zamówieniu przez telefon lub na www.tmobile.pl. W przypadku klientów nie będących Konsumentami niniejszymi warunkami można związać się także w kanałach
właściwych dla takich klientów.
ZASADNICZE WARUNKI PROMOCYJNE UMOWY
Abonent wiąże się następującą ofertą („Oferta”):
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Kod promocji

P_BC_SIMO_10_LI16_10

Abonament

10 zł

Pakiet Danych

10 GB

Długość czasu określonego Umowy

10 miesięcy
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0 zł

Wszystkie kwoty podane w powyższej tabeli są opłatami cyklicznymi odnoszącymi się do miesięcznego Cyklu Rozliczeniowego.
Opłata za przyłączenie do Sieci Operatora wynosi 1 zł i jest uwzględniana na pierwszej Fakturze.
Abonent zawiera Umowę w ramach taryfy data – w zakresie nieobjętym promocją obowiązuje „Cennik taryfy DATA (2)”.
Usługi aktywowane automatycznie. Usługi wskazane w powyższych tabelach dla danej Oferty, niebędace usługami opcjonalnymi,
zostaną aktywowane automatycznie. Abonent nie może ich dezaktywować.
Usługa opcjonalna (nieaktywowana automatycznie). Abonent może aktywować i dezaktywować usługę dostępną w ramach jego Oferty
wskazaną w powyższej tabeli jako opcjonalna.
Jeżeli dla danej usługi nie podano ceny, oznacza to, że jej koszt zawiera się w opłacie za Abonament.
SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG PROMOCYJNYCH
Pakiet Danych
„Pakiet Danych” jest odnawiany dla każdego Cyklu Rozliczeniowego. Dane z pakietu niewykorzystane w danym Cyklu
Rozliczeniowym przepadają z jego końcem. Po wyczerpaniu „Pakietu Danych” nastąpi ograniczenie prędkości transmisji do 16 kb/s.
Za korzystanie z mobilnego Internetu w ramach tego ograniczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty. Rozliczenie konsumpcji
danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane odebrane. Z „Pakietu Danych” można korzystać
jedynie w zasięgu Sieci.
blueconnect noc
Abonent ma możliwość zamówić usługę „blueconnect noc” w promocyjnej cenie 0zł z VAT za miesięczny Cykl Rozliczeniowy.
Pozostałe zasady korzystania z tej usługi, w tym jej aktywacji, znajdują się w Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet mobilny:
blueconnect noc”.
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ULGA. ROSZCZENIE OPERATORA. INNE POSTANOWIENIA
Zawarcie Umowy związane jest z przyznaniem Abonentowi ulgi w wysokości co najmniej równej kwocie roszczenia podanej poniżej w
tabeli. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta przed upływem jej czasu określonego lub przez Operatora z winy Abonenta
przed upływem tego czasu, mają zastosowanie poniższe postanowienia niniejszego ppkt 4.1.
4.1.1. Operator może dochodzić od Abonenta zapłaty kwoty roszczenia, której maksymalna wysokość wynosi:
Opcja oferty

Maksymalna wysokość roszczenia

INTERNET START

1 200 zł

4.1.2. Kwota roszczenia jest pomniejszana o proporcjonalną wartość jej maksymalnej wysokości za okres od dnia związania się niniejszymi
warunkami do dnia jej rozwiązania. W przypadku Abonenta niebędącego Konsumentem, kwota roszczenia nie przekroczy jej
maksymalnej wysokości ani wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia
związania się niniejszymi warunkami do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje Operatorowi w przypadku rozwiązania przez
Konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
4.1.3. Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnienia Operatora do dochodzenia określonych Umową:
4.1.3.1.
roszczeń z tytułu nadużyć telekomunikacyjnych popełnionych przez Abonenta oraz
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4.1.3.2.
opłaty z tytułu rozwiązania Umowy przez Abonenta bez zachowania okresu wypowiedzenia i terminu rozwiązania w związku z
przeniesieniem Numeru Telefonu do innego dostawcy usług.
4.2. Usługa „F@ktura” aktywowana jest na zlecenie Abonenta i świadczona na podstawie „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej”.
4.3. Usługa mobilnego Internetu (pakietowej transmisji danych w Sieci) realizowana jest w trzech technologiach mobilnych: 2G, 3G albo
LTE. Rodzaj technologii zależy od dostępności danej technologii na danym terenie, wykorzystywanego urządzenia oraz Karty SIM. W
ramach niniejszych warunków technologia LTE jest aktywowana automatycznie w systemach teleinformatycznych Operatora i nie ma
możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z niej możliwe jest tylko w jej zasięgu (niektóre miejsca w Polsce), w oparciu o dostosowane
do niej urządzenie i szczególnego rodzaju Kartę SIM - kartę USIM. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i technologii LTE oraz dotyczące
jej informacje dostępne są na www.t-mobile.pl. Zasięg technologii LTE będzie zwiększany.
4.4. W przypadku Abonenta naruszającego lub zagrażającego integralności Usług Telekomunikacyjnych, Sieci lub przekazu, Operator
zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek. Od
kolejnego Cyklu Rozliczeniowego ograniczenie to zostanie zniesione. Może być ono ponownie wprowadzane przez Operatora w
przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w pierwszym zdaniu niniejszego punktu. Postanowienia zdań poprzednich nie wyłączają
uprawnień Operatora przewidzianych w § 5 ust. 7 RŚUT.
4.5. Zawarcie Umowy związane jest z otrzymaniem przez Abonenta Karty SIM typu USIM.
4.6. Żadne benefity przyznawane Abonentowi przez Operatora na podstawie innych ustaleń niż niniejsze warunki nie spowodują, że
promocyjna wysokość Abonamentu wyniesie mniej niż 1 zł. Odnosi się to zarówno do benefitów przyznanych równocześnie z
wejściem niniejszych warunków w życie, jak i do benefitów przyznanych w przyszłości.
4.7. Wszystkie ceny i kwoty podane w złotych polskich zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa.
4.8. Usług nie można dezaktywować ani zawiesić na żądanie Abonenta, chyba że wprost zapisano inaczej.
4.9. Niniejsze warunki promocyjne stosuje się także po upływie czasu określonego, w przypadku przejścia Umowy na czas nieokreślony,
chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
4.10. Niniejszych warunków nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych Operatora, chyba że zapisano wyraźnie inaczej.
4.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia pozostałych dokumentów składających
się na Umowę. Znaczenia pojęć pisanych z dużej litery należy szukać w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na
rzecz Abonentów T-Mobile („RŚUT”).
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