Warunki Oferty Promocyjnej „Internet lte 4g dla studentów –
wymiana – na raty w T-mobIle usługI bankowe na 10 mIesIęcy”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) w okresie od 09.09.2016 r.
do ich wycofania, lub do wyczerpania zapasów.
Z niniejszej promocji może skorzystać Konsument lub inny podmiot, który korzysta z taryfy data lub blueconnect i spełni inne 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 przedłużona na niniejszych warunkach dalej zwana jest „Umową”.
Umowa przedłużana jest na nowy czas oznaczony 10 miesięcy. Przez 10 miesięcy należy rozumieć 10 pełnych Cykli Rozliczeniowych
z uwzględnieniem postanowień szczegółowych dotyczących czasu obowiązywania Umowy. Postanowienia te znajdują się w pkt 5
głównej części Umowy oraz w następnym podpunkcie. Skorzystanie z niniejszej promocji oznacza także zawarcie umowy sprzedaży
w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży (patrz poniżej niniejszych warunków).
Nowy czas oznaczony liczony jest od:
4.1.
daty związania się niniejszymi warunkami, jeżeli w momencie tego związania umowa obowiązywała na czas
nieoznaczony, albo
4.2.
końca poprzednio wyznaczonego czasu oznaczonego, jeżeli w momencie związania się niniejszymi warunkami umowa
obowiązywała na czas oznaczony.
Zawierając Umowę Abonent jednocześnie nabywa na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży jedno z urządzeń (lub jeden z
zestawów urządzeń) objętych niniejszą promocją. Ich ceny oraz wysokość pierwszej wpłaty podane są w Załączniku Cenowym (patrz
poniżej Ogólnych Warunków Sprzedaży). Urządzenie albo zestaw urządzeń będzie dalej zwane „Urządzeniem” lub „Sprzętem”.
Niniejszymi warunkami można zawiązać się:
6.1.
przez zawarcie aneksu do umowy – w Punktach Sprzedaży albo podczas wizyty kuriera po złożeniu zamówienia na
www.t-mobile.pl lub przez telefon.
W przypadku klientów nie będących Konsumentami niniejszymi warunkami można związać się także w kanałach właściwych dla
takich klientów.

ZASADNICZE WARUNKI PROMOCYJNE UMOWY

Abonent zawierając Umowę wiąże się warunkami z poniższej tabeli. Wszystkie składniki oferty wymienione w tabeli są elementami
cyklicznymi (odnoszą się do Cyklu Rozliczeniowego)
INTERNET
MAX

Oferta

HR1MOD_79/10R

Kod promocji
Abonament + miesięczna rata za Urządzenie
Bez Limitu

79,99 zł
Bez Limitu za 0 zł

Długość czasu oznaczonego Umowy

10 miesięcy

Abonament w czasie oznaczonym Umowy (związanym z obowiązkiem spłaty rat)

29,99 zł

Abonament obowiązujący po miesiącach związanych z obowiązkiem spłaty rat

79,99 zł

MIESIĘCZNE RATY ZA KAŻDE URZĄDZENIE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU CENOWYM
Miesięczna rata za Urządzenie
Liczba rat miesięcznych
2.
3.

4.
5.
6.

50 zł
10

Wszystkie kwoty podane w powyższej tabeli są opłatami cyklicznymi odnoszącymi się do miesięcznego Cyklu Rozliczeniowego.
Abonent zawiera Umowę w ramach taryfy data. W taryfie tej składa się on z dwóch części składowych: Opłaty Abonamentowej
(telefonicznej) i Opłaty Abonamentowej za usługę blueconnect. Warunki określone w momencie zwarcia Umowy obniżają wysokość
pierwszej składowej do 0 zł, zaś wysokość drugiej składowej ustanawiają na poziomie wskazanym w powyższej tabeli (patrz na
wysokość Abonamentu w czasie oznaczonym i po miesiącach związanych z obowiązkiem spłaty rat). Abonent może po zawarciu
Umowy zmienić taryfę z data na blueconnect. Oznaczać to będzie zmianę cennika taryfy na „Cennik taryfy blueconnect”, a w
szczególności rezygnację z usług telefonicznych (tj. połączeń głosowych i SMS). Zmiana taka nie spowoduje zmiany wysokości
wskazanego powyżej w tabeli Abonamentu. W przypadku powrotu do taryfy data (zmiana cennika taryfy na „Cennik taryfy data”),
Opłata Abonamentowa (telefoniczna) naliczana będzie zgodnie z „Cennikiem taryfy data”, co oznacza utratę benefitu promocyjnego
w postaci obniżenia tej składowej Abonamentu do 0 zł. Zmiana taka oznaczać zatem będzie podwyżkę wysokości Abonamentu.
Abonent nie jest uprawniony do zmiany opcji transmisji danych (Bez Limitu) wybranej przy zawarciu Umowy
Raty płatne są przez Abonenta zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży na Raty, a w szczególności jej załącznikiem –
Harmonogramem Spłaty Rat (patrz poniżej niniejszych warunków i do wskazanego harmonogramu).
Abonent dokonuje zakupu Urządzenia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży, płaci on za nie w sposób wynikający z tych
warunków. Zapłata ceny nastąpi wówczas przy wsparciu Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe („TMUB”) na podstawie
łączącej Abonenta i TMUB umowy. Raty wzmiankowane powyżej w tabeli oznaczają raty należne TMUB, płatne przez Abonenta do
Operatora na rzecz TMUB, zgodnie z postanowieniami wskazanej umowy z TMUB. Powyższa tabela nie uwzględnia pierwszej
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7.

raty/wpłaty, która zawsze jest płatna przez Abonenta Operatorowi na jego rzecz, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży
niezależnie od jej wariantu. Wysokość tej raty podana jest w Załączniku Cenowym
Abonent ma możliwość aktywacji usług „Bezpieczne urządzenie” i „MyDysk”. Aktywacja ta odbywa się zgodnie z „Cennikiem Usług
Dodatkowych”, który nie jest częścią Umowy ani umowy sprzedaży.

III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG PROMOCYJNYCH

1.

„Bez Limitu”
W opcji „Bez limitu” nie ma żadnego limitu objętości transferowanych danych w ramach mobilnego Internetu. Abonent nie ponosi
dodatkowej opłaty za korzystanie z tej opcji (koszt uwzględniony jest w cenie Abonamentu). Z opcji Bez Limitu można korzystać
jedynie w zasięgu Sieci. Rozliczenie konsumpcji danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za
dane odebrane.

IV.

ULGA. ROSZCZENIE OPERATORA. INNE POSTANOWIENIA

1.

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 oznaczonego lub przez Operatora z winy
Abonenta przed upływem tego czasu, mają zastosowanie poniższe postanowienia niniejszego ppkt 1.
1.1.

Operator może dochodzić od Abonenta zapłaty kwoty roszczenia, której maksymalna wysokość wynosi:
Oferta

Maksymalna wysokość roszczenia

INTERNET MAX

500 zł

1.2.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

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, chyba że przedmiotem ulgi było telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
1.3.
Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnienia Operatora do dochodzenia określonych Umową:
1.3.1.
roszczeń z tytułu nadużyć telekomunikacyjnych popełnionych przez Abonenta oraz
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.
Usługa „F@ktura” aktywowana jest na zlecenie Abonenta i świadczona na podstawie „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej”.
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.
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.
W przypadku Konsumenta Limit Kredytowy wynosi w każdym z początkowych czterech Cykli Rozliczeniowych 200 zł (z VAT), a w
każdym następnym – 500 zł (z VAT). W przypadku Abonenta niebędącego Konsumentem Limit Kredytowy wynosi 500 zł (z VAT) w
każdym Cyklu Rozliczeniowym. Limit Kredytowy jest poziomem zobowiązań Abonenta w danym Cyklu Rozliczeniowym, po
przekroczeniu którego Operator może zawiesić możliwość inicjowania przez Abonenta połączeń, korzystania z niektórych innych
Usług Telekomunikacyjnych, w szczególności usługi roamingu, lub korzystania z wszystkich Usług Telekomunikacyjnych.
Zawieszenie korzystania z wszystkich Usług Telekomunikacyjnych poprzedza informacja wysłana do Abonenta SMS-em, e-mailem,
listem lub w inny uzgodniony sposób. Operator wznowi świadczenie tych usług po spełnieniu przez Abonenta wskazanego w tej
informacji świadczenia polegającego na złożeniu przez Abonenta Kaucji lub zapłaceniu przez Abonenta Faktury.
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.
Wszystkie ceny i kwoty podane w złotych polskich zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami
prawa.
Usług nie można dezaktywować ani zawiesić na żądanie Abonenta, chyba że wprost zapisano inaczej.
Niniejsze warunki promocyjne stosuje się także po upływie czasu oznaczonego, w przypadku przejścia Umowy na czas
nieoznaczony, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Niniejszych warunków nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych Operatora, chyba że zapisano wyraźnie inaczej.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości korzystania z Usług Telekomunikacyjnych, wynikającą
z nieosiągnięcia przez sprzęt używany przez Abonenta stosownych parametrów technicznych, w tym parametrów wymaganych do
skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych. Dane, o jakości Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora wskazane są
w § 4 RŚUT. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usług
Telekomunikacyjnych także w przypadku używania przez Abonenta (1) sprzętu nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski
świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami, co w szczególności dotyczy sprzętu
komputerowego, oraz (2) niewłaściwego oprogramowania - co w szczególności może być spowodowane samodzielnym
dokonywaniem przez Abonenta zmian w tym oprogramowaniu.
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”).
Załącznik Cenowy i Ogólne Warunki Sprzedaży nie są częścią Umowy. Załącznik Cenowy nie staje się częścią żadnej z umów. W celu
uniknięcia wszelkich wątpliwości podkreśla się, że umowa łącząca Abonenta z TMUB nie jest częścią Umowy ani umowy sprzedaży.
Wszelkie wzmianki dotyczące umowy sprzedaży i umowy z TMUB znajdujące się w niniejszych warunkach, w tym dotyczące spłaty rat
mają charakter wyłącznie informacyjny.
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Cennik Usług Dodatkowych
INTERNET
MAX

Oferta
Bezpieczne urządzenie

4,99 zł

MyDysk

5 zł

Pozostałe warunki świadczenia wyżej wymienionych usług znajduje się w „Warunkach świadczenia usługi Bezpieczne urządzenie”
i „Regulaminie usługi MyDysk”.

Ogólne Warunki Sprzedaży
1.

2.
3.
4.

Sprzedawcą jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym
471.000.000 PLN, wpłaconym w całości („Operator”). Kupującym jest abonent będący stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartej w oparciu o Warunki Oferty Promocyjnej przewidujące skorzystanie z niniejszych warunków
(„Abonent”).
Abonent kupuje Urządzenie w cenie zgodnej z Załącznikiem Cenowym. Przez „Urządzenie” rozumie się urządzenie lub urządzenia
nabywane przez Abonenta na podstawie niniejszych warunków. Urządzenie i cena wskazane są na fakturze za Urządzenie („Faktura
Sprzętowa”).
Abonent jest zobowiązany do zapłacenia Operatorowi ceny za Urządzenie. Zapłata odbywa się przez dokonanie pierwszej wpłaty
przez Abonenta na rzecz T-Mobile oraz zlecenie przelewu pozostałej części ceny w oparciu o umowę Abonenta z Alior Bank S.A.
Oddział T-Mobile Usługi Bankowe („TMUB”). Sposób i termin zapłaty ceny wskazane są na Fakturze Sprzętowej.
Załącznik nie staje się częścią niniejszych warunków.

Załącznik Cenowy
Niniejszy załącznik jest częścią oferty, ale nie staje się częścią żadnej z umów.
INTERNET
MAX

Oferta*
URZĄDZENIA*

Cena (suma pierwszej wpłaty
i pozostałej części ceny
tj. 10 rat)

Pierwsza wpłata*

Modem USB LTE Alcatel Link Key

9 zł

509 zł

Modem USB LTE Huawei E3372h

9 zł

509 zł

Router mobilny LTE Alcatel ONETOUCH Link Y858V

99 zł

599 zł

Router domowy 2w1 D-Link DWR-116 + modem USB LTE
Huawei E3372h

99 zł

599 zł

* Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość opłat
wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą wartości wyliczonych
na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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