Warunki Oferty PrOmOcyjnej „minuty lub SMS-y do UE”
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W okresie od dnia 20.09.2018r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) oferuje możliwość
związania się niniejszymi warunkami opisującymi usługę „Minuty lub SMS-y do UE” („Usługa”). Abonent korzystający z Usługi dalej
będzie zwany „Abonentem”.
Z niniejszej oferty mogą skorzystać abonenci Operatora korzystający z taryfy T, T (Migracja C).
Usługa polega na tym, że Abonent może korzystać w każdym Cyklu Rozliczeniowym, w którym jest ona aktywna, z doprecyzowanego
poniżej pakietów 120, 220, 500 lub bez limitu jednostek – (minut lub SMS-ów) do wykorzystania na inicjowanie z zasięgu Sieci głosowe
połączenia międzynarodowe lub wysyłane z jej zasięgu SMS-y międzynarodowe - do Strefy międzynarodowej 1A. Za Usługę pobierana
jest opłata cykliczna wskazana poniżej w tabeli. Pakiet ten odnawia się w ramach aktywnej Usługi na początku każdego Cyklu
Rozliczeniowego. Niewykorzystane jednostki z pakietu przepadają z końcem Cyklu Rozliczeniowego i w chwili jego dezaktywacji.
Pakiet obowiązuje na wychodzące międzynarodowe połączenia lub SMS-y do krajów Strefy międzynarodowej 1A obejmującej: Kraje
Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.
Pakiet dostępny jest w czterech rozmiarach (120 jednostek, 220 jednostek, 500 jednostek i bez limitu jednostek). Korzystanie z usług
objętych pakietem powoduje zużywanie jego jednostek poza pakietem bez limitu jednostek. Jednostką jest 1 minuta wskazanego
połączenia wychodzącego lub 1 wskazany SMS wychodzący.
Korzystanie z usług objętych pakietem powoduje zużywanie jego jednostek.
5.1. Abonent może uruchomić pakiet 120 jednostek składając zlecenie przez:
5.2. wysłanie SMS o treści UE120 pod numer 80008,
5.3. Biuro Obsługi Abonenta pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem), albo
5.4. osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży.
Abonent może uruchomić pakiet 220 jednostek, 550 jednostek lub bez limitu jednostek składając zlecenie przez:
6.1. Biuro Obsługi Abonenta pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem), albo
6.2. osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży.
Wybrany pakiet zostanie aktywowany w ciągu 48 godzin od momentu złożenia przez Abonenta dyspozycji aktywacji.
Abonent może aktywować Usługę tylko jeden raz w Cyklu Rozliczeniowym.
Abonent może dezaktywować pakiet 120 jednostek składając zlecenie przez:
9.1. wysłanie SMS o treści nieUE120 pod numer 80008,
9.2. Biuro Obsługi Abonenta pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem), albo
9.3. osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży.
Abonent może dezaktywować pakiet 220 jednostek, 550 jednostek lub bez limitu jednostek składając zlecenie przez:
10.1. Biuro Obsługi Abonenta pod numerem 602900 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem), albo
10.2. osobisty kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży.
Opłata cykliczna za pakiet jest naliczana z góry i rozliczana proporcjonalnie do czasu aktywności Usługi w Cyklu Rozliczeniowym.
Schodzenie jednostek z pakietu rozliczane jest w kolejności zarejestrowania poszczególnych usług w systemie naliczającym opłaty.
Opłata cykliczna za Usługę po raz pierwszy naliczana jest w momencie jej aktywacji. Wynosi ona:

Pakiet

Opłata cykliczna

Okres ważności pakietu

120 minut lub SMS-ów do Strefy międzynarodowej 1A

10,00 zł za Cykl Rozliczeniowy

Bezterminowo, do momentu dezaktywacji pakietu

220 minut lub SMS-ów do Strefy międzynarodowej 1A

29,99 zł za Cykl Rozliczeniowy

Ważny przez 3 pełne Cykle Rozliczeniowe

500 minut lub SMS-ów do Strefy międzynarodowej 1A

64,99 zł za Cykl Rozliczeniowy

Ważny przez 3 pełne Cykle Rozliczeniowe

Bez limitu minuty i SMSy do Strefy międzynarodowej 1A

499,99 zł za Cykl Rozliczeniowy

Ważny przez 3 pełne Cykle Rozliczeniowe

14. Opłata za pakiety naliczana jest automatycznie za każdy Cykl Rozliczeniowy do momentu dezaktywacji pakietu.
15. Połączenia w ramach pakietu naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
16. Usługa nie dotyczy transmisji danych, połączeń wideo, połączeń na numery alarmowe, usługowe, specjalne, Numery Premium, a także
SMSów i MMSów wysyłanych na numery specjalne, premium i usługowe.
17. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Operatora, którym związany jest Abonent.

Obowiązuje od dnia 20.09.2018
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