Warunki Oferty Promocyjnej „Internet mobilny bez
urządzenia w T-Mobile”
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile” lub „Operator”) w okresie od 2.09.2019 r. do ich
wycofania.
Z niniejszej promocji może skorzystać Konsument, który spełni warunki wstępne określone przez T-Mobile. 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 24 miesiące. Szczegółowe zasady dotyczące czasu obowiązywania Umowy podane są w pkt
III głównej części Umowy.
Niniejszymi warunkami można zawiązać się przez zawarcie Umowy – w Punktach Sprzedaży albo podczas wizyty kuriera po złożeniu
zamówienia na www.t-mobile.pl lub przez telefon.
ZASADNICZE WARUNKI PROMOCYJNE UMOWY
Abonent wiąże się następującą ofertą („Oferta”). Z wyłączeniem usług opcjonalnych, wszystkie wymienione w poniższej tabeli
usługowe składniki Oferty są automatycznie powtarzającymi się elementami cyklicznymi (w zakresie Cykli Rozliczeniowych).
Opłata za przyłączenie do Sieci wynosi 1 zł.

Oferta
Kod promocji
Abonament z rabatem spod
tabeli; w nawiasie bez rabatu
Pakiet danych
Czas określony Umowy

INTERNET
25 GB

INTERNET
30 GB

INTERNET
50 GB

P_TD_SIMO_25_IX19

P_TD_SIMO_27_IX19

P_TD_SIMO_35_IX19

25,00 zł
(30,00 zł)

27,00 zł
(32,00 zł)

35,00 zł
(40,00 zł)

25 GB

30 GB

50 GB

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

USŁUGI OPCJONALNE
Paczka 20 GB

20 zł

20 zł

20 zł

2.3.

Rabat. W Abonamencie może być uwzględniony rabat za zgody marketingowe w wysokości 5 zł. Naliczany jest on, gdy Abonent
wyrazi wszystkie zgody na działania marketingowe zaproponowane przez T-Mobile. W przypadku wycofania którejkolwiek z tych zgód,
przez co należy rozumieć także wycofanie części zgody, Abonent traci ten rabat. Po ponownym wyrażeniu kompletu tych zgód, przez
co należy rozumieć także uzupełnienie brakujących części zgód, Abonament będzie naliczany z uwzględnieniem tego rabatu tak
długo, jak długo obowiązywać będą wszystkie wskazane zgody w pełnym zakresie. Rabat będzie naliczany proporcjonalnie do czasu
obowiązywania wszystkich wskazanych zgód w pełnym zakresie w Cyklu Rozliczeniowym.
2.4. Taryfa. Abonent zawiera Umowę w ramach taryfy T Data – w zakresie nieobjętym promocją obowiązuje „Cennik taryfy T Data”.
2.5. Usługa aktywowana automatycznie. Usługi z powyższej tabeli, niebędące usługami opcjonalnymi, zostaną aktywowane
automatycznie. Abonent nie może ich dezaktywować.
2.6. Usługi opcjonalne (nieaktywowane automatycznie). Usługi opcjonalne są włączane na żądanie Abonenta.
2.7. Z wyłączeniem usług opatrzonych komentarzem „nie dotyczy”, jeżeli dla danej usługi nie podano ceny, oznacza to, że jej koszt zawiera
się w opłacie za Abonament.
2.8.
Usługi Telekomunikacyjne w roamingu
Usługa „Roaming międzynarodowy” (zwana także „roamingiem”) będzie automatycznie włączona w ciągu 48 godzin od momentu
aktywacji Karty SIM. Jeśli w niniejszych warunkach wskazane jest, że usługa świadczona jest w ograniczonym zakresie w Strefie
Roamingowej 1A, to należy w stosunku do niej uwzględnić zasady zawarte w:
2.8.1. Załączniku „Promocyjne Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze w Strefie Roamingowej 1A” oraz
2.8.2. - w sprawach w tym załączniku nieuregulowanych – Cenniku Usług Roamingowych „F” – dla Abonentów Rynku Prywatnego T-Mobile.
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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 obniżenie szacunkowej maksymalnej
prędkości transmisji do 16 kb/s – dla pobierania i wysyłania. 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 i w ograniczonym zakresie w Strefie Roamingowej 1A.

3.2. Paczka 20 GB
3.2.1. Włączenie tej paczki na skutek wykonania dyspozycji Abonenta oznacza udostępnienie dodatkowego zasobu 20 GB, wolnego od
wyżej wspomnianego obniżenia prędkości do 16 kb/s.
3.2.2. Abonent może zlecić włączenie Paczki 20 GB u konsultanta w Punkcie Sprzedaży lub telefonicznie u konsultanta Biura Obsługi
Abonenta.
3.2.3. Wskazany zasób 20 GB zostanie aktywowany w ciągu 48h od zlecenia jego aktywacji.
3.2.4. Paczka 20 GB jest usługą jednorazową – nie odnawia się automatycznie w kolejnych Cyklach Rozliczeniowych. W celu odnowienia
tego zasobu w kolejnym takim cyklu, należy ponownie zlecić jego włączenie we wskazany wyżej sposób.
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3.2.5. Zasób ten można zamówić i otrzymać tylko raz w Cyklu Rozliczeniowym. Po zakończeniu tego cyklu niewykorzystane jednostki
przepadają.
3.2.6. Za każdy zamówiony i otrzymany wskazany zasób 20 GB Abonent będzie obciążany opłatą 20 zł. Cena ta zawiera podatek VAT
naliczony zgodnie z przepisami prawa.
3.2.7. W przypadku wykorzystania całego zasobu 20 GB szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych w ramach tej usługi ulegnie
obniżeniu do końca Cyklu Rozliczeniowego do poziomu 16 kb/s – dla pobierania i wysyłania.
3.2.8. Abonent może sprawdzić status i stan zużycia Paczki 20 GB kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta lub w Punkcie Sprzedaży.
3.2.9. Z Paczki 20 GB można korzystać jedynie w zasięgu Sieci i w ograniczonym zakresie w Strefie Roamingowej 1A.
3.2.10. Jeżeli Abonent włączy Paczkę 20 GB przed zużyciem Pakietu Danych (tj. przed nałożeniem ograniczenia prędkości, o którym mowa w
opisie tej usługi), to w pierwszej kolejności będzie konsumowana niezużyta część Pakietu Danych, a w drugiej - Paczka 20 GB.
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ULGA. ROSZCZENIE T-MOBILE. INNE POSTANOWIENIA
Zawarcie Umowy związane jest z przyznaniem Abonentowi ulgi. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta przed końcem
czasu określonego lub przez T-Mobile z winy Abonenta przed końcem tego czasu, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty,
której maksymalna wartość równa jest przyznanej uldze. Wysokość tej ulgi, maksymalna wysokość kwoty roszczenia oraz zasada jej
pomniejszania podane są w pkt V głównej części Umowy.
Usługa „F@ktura” aktywowana jest na zlecenie Abonenta i świadczona na podstawie „Regulaminu przesyłania faktur w formie
elektronicznej”.
Zawarcie Umowy związane jest z otrzymaniem przez Abonenta Karty SIM typu USIM.
Żadne benefity przyznawane Abonentowi przez T-Mobile 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.
Taryfy, usług, ich opcji i ustawień Abonent nie może zmienić, zawiesić ani dezaktywować, chyba że wprost zapisano inaczej.
Niniejsze warunki promocyjne stosuje się także po upływie czasu określonego, w przypadku przejścia Umowy na czas nieokreślony,
chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Niniejszych warunków nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych T-Mobile, chyba że zapisano wyraźnie inaczej.
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”). Strefa Roamingowa 1A zdefiniowana jest we właściwym dla Abonenta cenniku usług
roamingowych.

Cennik promocyjny usługi „Norton Security Online – 3 Licencje”
1.
2.

W przypadku zlecenia aktywowania usługi „Norton Security Online – 3 Licencje” przy zawarciu Umowy, do końca pierwszego pełnego
Cyklu Rozliczeniowego Abonent nie ponosi opłat za tę usługę.
W pozostałych kwestiach zastosowanie mają postanowienia „Szczegółowych warunków świadczenia usługi „Pakiet Bezpieczeństwa
dla Abonentów T-Mobile””.
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