Warunki Oferty PrOmOcyjnej „travel & Surf ŚWiat” – „TaryFa T
(migracja c)” (ZWanej dalej „Warunkami”)
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Opis Oferty
W okresie od dnia 25.09.2018 do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej: „Operator”), Operator oferuje opcję
Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na poniższych zasadach, zwaną dalej Usługą „Travel & Surf Świat”.
Definicje:
Abonent T-Mobile - abonent będący stroną pisemnej umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z Operatorem obowiązującej
- w chwili skorzystania przez niego z Warunków - w oparciu o którykolwiek z następujących regulaminów:
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A (z dnia 1 października 2003r.),
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów (z dnia 6 lipca 2009 r.) lub
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
Z niniejszej oferty mogą skorzystać Abonenci T-Mobile.
Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywna usługa roamingu. Abonent T-Mobile, który aktywuje Usługę „Travel & Surf Świat” na
niniejszych Warunkach zwany jest dalej Abonentem. W przypadku posiadania innego cennika roamingowego, Usługa nie zostanie
włączona.
Promocyjna Usługa „Travel & Surf Świat” umożliwia korzystanie przez Abonentów posiadających telefony lub urządzenia działające
z Kartą SIM Operatora z funkcją pakietowej transmisji danych, z usługi Internet (APN: Internet).
W ramach Usługi „Travel & Surf Świat Abonament” Abonentowi jednorazowo przyznawany zostaje pakiet MB (megabajtów) do
wykorzystania wyłącznie na przesyłanie danych w roamingu w krajach strefy 1A, strefy 1B, strefy 2, strefy 3 z następującymi
włączeniami: operatorzy satelitarni, roaming na promach i statkach, Afganistan, Algieria, Dominikana , Fidżi, Gruzja, Kuba, Laos,
Liban, Makau, Malediwy, Mauritius, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Sudan, Uzbekistan, Wenezuela. Lista tych terytoriów krajów
jest zgodna z definicją stref roamingowych 1A, 1B, 2, 3 w odpowiednim dla taryfy krajowej Klienta cenniku roamingowym i każda
zmiana definicji stref pociąga za sobą zmianę obszaru obowiązywania Usług.
Aktywacja i korzystanie z Usługi „Travel & Surf Świat”
Usługa aktywowana jest bezpłatnie na Ofertach Ofercie T MC IS, Ofercie T MC IIS, Ofercie T MC IIIS, Ofercie T MC IVS, Ofercie T MC
VS, Ofercie T MC VIS. Pakiety danych w ramach usługi „Travel & Surf Świat” są rozliczane według kolejności zarejestrowania
wykonanych połączeń w systemie naliczającym opłaty. W Roamingu wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury, a w
szczególności wykaz zarejestrowanych połączeń Operator otrzymuje od operatora zagranicznego, z którym posiada stosowną
umowę. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość wystąpienia opóźnień w przekazywaniu danych przez operatorów
zagranicznych, co może mieć wpływ na kolejność i sposób rozliczenia danych przez system naliczający opłaty.
w chwili gdy do końca wykorzystania pakietu w ramach Usługi pozostało 10MB danych.
w chwili przekroczenia 100% wykorzystania megabajtów ostatniego pakietu zakupionego w ramach Usługi
w chwili wygaśnięcia okresu ważności pakietu zakupionego w ramach Usługi
W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej – nastąpi przekierowanie na bezpłatną stronę internetową www.tmobile.pl/travelandsurf, informujące o wykorzystaniu pakietu
Korzystanie z Usługi „Travel & Surf Świat” jest możliwe wyłącznie w roamingu. Aktywacja usługi nie wypływa na opłaty za transmisję
danych na terenie Polski, gdzie opłaty pobierane będą zgodnie z taryfą z której korzysta Abonent .
Inne postanowienia
Transmisja danych dokonana w ramach Usługi „Travel & Surf Świat” nie ma wpływu na obowiązujący na koncie Abonenta limit
wydatków na transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej. Limit ten obowiązuje dla transmisji danych dokonanej
przez Abonenta poza Usługą i po wykorzystaniu pakietu danych przyznanych w ramach Usługi.
Skorzystanie z niniejszej Usługi „Travel & Surf Świat” oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez
Abonenta.
Usługa „Travel & Surf Świat” ma niższy priorytet niż usługi: „Travel Surf Świat Abonament” opisana w Warunkach Oferty Promocyjnej
„Travel & Surf Świat Abonament” oraz „Travel & Surf UE” opisana w Warunkach Oferty Promocyjnej „Travel & Surf UE” oraz „Travel &
Surf UE Abonament” opisana w Warunkach Oferty Promocyjnej „Travel & Surf UE Abonament”
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Operatora, którym związany jest Abonent.

Obowiązuje od dnia 2018-09-25
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