Warunki Oferty Promocyjnej „T-Mobile – dla rodziny”
1.
2.

T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-Mobile”) oferuje niniejsze warunki od 30.08.2018 r. do ich wycofania.
Definicje:
2.1. Zestaw Umów - zbiór umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączących Abonenta występującego w roli
Konsumenta i Operatora, posiadający następujące cechy:
2.1.1. Liczy on od 2 do 10 takich umów.
2.1.2. Przynajmniej jedna z nich jest Umową Rabatowaną.
2.1.3. W jego skład mogą wchodzić Umowy Nierabatowane.
2.1.4. W stosunku do jednego Abonenta powstać może tylko jeden Zestaw Umów.
2.1.5. Do Zestawu Umów wchodzą tylko (a) Umowy Rabatowane zawarte/przedłużone od dnia ogłoszenia
niniejszych warunków oraz (b) Umowy Nierabatowane.
2.1.6. O kolejności wejścia umowy do Zestawu Umów decyduje data zawarcia/przedłużenia (na kolejny czas
określony) Umowy Rabatowanej lub Umowy Nierabatowanej. Chronologicznie jedenasta Umowa Rabatowana
lub Umowa Nierabatowana i każda następna taka umowa nie wchodzi do Zestawu Umów, jeśli jest on pełny (tj.
zawiera 10 umów). Wskazana umowa (jedenasta lub każda następna) wejdzie do Zestawu Umów, gdy nie jest
on pełny lub zrobi się w nim miejsce tj. z pełnego zestawu odpadnie jedna lub więcej umów (zgodnie z poniżej
podanymi zasadami).
2.2. Umowa Rabatowana – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Abonentem występującym w roli
Konsumenta a Operatorem wykonywana w oparciu o Warunki Oferty Promocyjnej, których tytuł zawiera frazę „Oferta
rodzinna”; w stosunku do takiej umowy uwzględniany jest Rabat, o ile spełnione są wszystkie inne warunki określone
niniejszym dokumentem;
2.3. Umowa Nierabatowana - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Abonentem występującym w
roli Konsumenta a Operatorem, wykonywana w oparciu o taryfę „Internet Domowy”; w stosunku do takiej umowy nie
stosuje się Rabatu;
2.4. Rabat –rabat od Abonamentu w ramach Umowy Rabatowanej wchodzącej w skład Zestawu Umów, przyznawany na
zasadach określonych poniżej.
3. W Abonamencie Umowy Rabatowanej za okres pozostawania tej umowy w Zestawie Umów uwzględniany jest Rabat:
3.1. 10 zł w przypadku, gdy Umowa Rabatowana wchodzi w skład Zestawu Umów obejmującego 2 umowy;
3.2. 15 zł w przypadku, gdy Umowa Rabatowana wchodzi w skład Zestawu Umów obejmującego od 3 do 10 umów.
4. Rabat przyznawany jest na Fakturze, proporcjonalnie do czasu spełnienia jego warunków w Cyklu Rozliczeniowym.
5. Pierwszy Rabat jest uwzględniany na pierwszej Fakturze wystawionej po wejściu Umowy Rabatowanej do Zestawu Umów.
Jeżeli nastąpi to 48 godzin (lub mniej) przed zakończeniem Cyklu Rozliczeniowego, Operator może przyznać Rabat dopiero
na Fakturze następnej w stosunku do wspomnianej w zdaniu poprzednim.
6. Rabat nie będzie przyznawany w ramach danej Umowy Rabatowanej, gdy:
6.1. Umowa ta wypadnie z Zestawu Umów.
6.2. Umowy tej nie ma w Zestawie Umów z uwagi na jego wypełnienie przez inne umowy.
6.3. Umowa ta nie jest składnikiem Zestawu Umów z uwagi na niespełnienie wymogu minimalnej liczby umów wymaganej
do utworzenia/zachowania takiego zestawu.
6.4. Abonament po uwzględnieniu zniżek innych niż Rabat będzie w danym Cyklu Rozliczeniowym równy 0 zł.
6.5. Operator zawiesi w ramach tej Umowy Usługi Telekomunikacyjne z przyczyn znajdujących się po stronie Abonenta
na pełny Cykl Rozliczeniowy.
6.6. Przez pełny Cykl Rozliczeniowy obowiązywało zawieszenie Abonamentu przewidziane Warunkami Oferty
Promocyjnej właściwymi dla przeniesienia Numeru Telefonu od innego operatora do T-Mobile.
7. Umowa wypada z Zestawu Umów, gdy zostanie rozwiązana, wygaśnie, zostanie objęta cesją, lub zostanie przedłużona (na
kolejny czas określony). Umowa po takim przedłużeniu wejdzie do Zestawu Umów, o ile spełnia wymogi Umowy
Rabatowanej lub Umowy Nierabatowanej, chyba że inne wcześniej zawarte/przedłużone Umowy Rabatowane lub Umowy
Nierabatowane wypełniły ten zestaw w pełni.
8. W przypadku zawieszenia przez Operatora Usług Telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Abonenta
nieprzerwanie na 24 godziny lub dłużej (ale nie na pełny Cykl Rozliczeniowy), Rabat zostanie pomniejszony proporcjonalnie
do czasu tego zawieszenia.
9. W przypadku, gdy zawieszenie Abonamentu, o którym mowa powyżej w ppkt 6.6, obowiązuje przez niepełny Cykl
Rozliczeniowy, Rabat zostanie pomniejszony proporcjonalnie do czasu tego zawieszenia.
10. Jeśli wysokość Abonamentu po uwzględnieniu zniżek innych niż Rabat będzie niższa niż Rabat (patrz pkt 3 powyżej), to
Rabat będzie przyznany częściowo - w wysokości powodującej obniżenie Abonamentu do 0 zł.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie postanowienia odpowiednio każdej z umów.

Obowiązuje od dnia 30.08.2018

