Warunki oferty promocyjnej „extraSIM”
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T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) oferuje niniejsze warunki w okresie od dnia 15.09.2016r. do wycofania ich ze swojej
oferty. Związanie się niniejszymi warunkami oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie
przedpłaconym „T-Mobile na kartę”. Z warunków tych może korzystać jedynie abonent T-Mobile, który:
1.1. Jest stroną pisemnej umowy w systemie abonamentowym wykonywanej w oparciu o warunki oferty promocyjnej przewidujące
usługę ExtraSIM (dalej „Umowa Abonamentowa”) .
1.2. Na podstawie Umowy Abonamentowej skorzystał z prawa do posiadania Karty SIM właściwej dla niniejszych warunków i kartę tę
posiada (dalej „Karta ExtraSIM”).
1.3. Posiada Kartę ExtraSIM w statusie powiązania z kartą SIM z Umowy Abonamentowej.
1.4. Wykona przy użyciu Karty ExtraSIM pierwsze połączenie w terminie do 30.11.2018r. (włącznie).
1.5. Karta ExtraSIM pozostaje w statusie powiązania z kartą SIM z Umowy Abonamentowej (tj. przyłączenia do grupy, o której mowa w
Regulaminie Usługi „Supernet”) .
Abonent korzystający z niniejszych warunków dalej będzie zwany „Użytkownikiem”. Karta ExtraSIM jest Kartą SIM systemu
przedpłaconego „T-Mobile na kartę”, a umowa dla niej właściwa będzie dalej nazywana „Umową na Kartę”.
Operator dokona w swoim systemie powiązania Karty Extra SIM z kartą SIM z Umowy Abonamentowe (przyłączenia do grupy zgodnie z
Regulaminem Usługi „Supernet”) w ciągu 48h od wydania tej pierwszej karty abonentowi. Operator wyśle wówczas na numer telefonu
związany z Kartą ExtraSIM komunikat SMS o dołączeniu Karty ExtraSIM do grupy, o której mowa w Regulaminie Usługi „Supernet”.
Warunki korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w oparciu o Kartę ExtraSIM w statusie jej powiązania kartą SIM z Umowy
Abonamentowej (przyłączenia do grupy z usługi Supernet):
4.1. Użytkownik nie musi dokonywać doładowań w celu utrzymania Ważności Konta i nie ponosi na gruncie Umowy na Kartę żadnych
kosztów w związku z korzystaniem przy pomocy Karty Extra SIM z usług opisanych poniżej w ppkt 4.2 – ppkt 4.6.
4.2. Użytkownik może jedynie odbierać SMS-y i korzystać z mobilnego Internetu. W obu przypadkach możliwe jest to jedynie w zasięgu
Sieci.
4.3. Korzystanie z mobilnego Internetu odbywa się wyłącznie z zasobu przysługującego na podstawie Umowy Abonamentowej,
zasadach doprecyzowanych w Regulaminie Usługi „Supernet”.
4.4. Użytkownik może korzystać z usługi „Muzyka bez limitu” na następujących warunkach.
4.4.1. Usługa „Muzyka bez limitu” umożliwia korzystanie w zasięgu Sieci w ramach mobilnego Internetu z wybranych
funkcjonalności aplikacji, o których mowa poniżej:
4.4.1.1. bez pomniejszania Limitu z Umowy Abonamentowej (gdy obowiązuje w niej Limit w ramach Supernetu) albo
4.4.1.2. bez zbliżania się do poziomu zużycia zasobu danych z Umowy Abonamentowej, przy którym następuje ograniczenie
maksymalnej prędkości transmisji (gdy obowiązuje w tej umowie opcja Bez Limitu Danych w ramach Supernetu).
4.4.2. Usługa ta dotyczy wyłącznie korzystania z wybranych funkcjonalności aplikacji wymienionych w Grupie A i w Grupie B na
www.t-mobile.pl/pl/bezlimitu (dalej łącznie „Aplikacje”).
4.4.3. W przypadku Aplikacji z Grupy A, usługa dotyczy wyłącznie odtwarzania radia internetowego (audiostreaming). Transmisja
danych związana z pozostałymi funkcjonalnościami Aplikacji z Grupy A będzie pomniejszać na gruncie Umowy
Abonamentowej Limit albo będzie tam oznaczać postęp w konsumpcji danych w przedziale wolnym od obniżenia
maksymalnej prędkości transmisji. Przykładami takiej transmisji są np. korzystanie z treści video w ramach Aplikacji,
serwisów Google lub stron internetowych, do których odsyłają linki umieszczone w Aplikacji.
4.4.4. W przypadku Aplikacji z Grupy B, usługa dotyczy wyłącznie odtwarzania (streaming) lub pobierania (download) treści
oferowanych przez te Aplikacje do odtworzenia lub pobrania. Oznacza to np. odtwarzanie muzyki, pobieranie utworów,
grafik lub okładek płyt oraz pobieranie, zapisywanie i modyfikację list utworów (tzw. playlisty). Transmisja danych związana
z pozostałymi funkcjonalnościami Aplikacji z Grupy A będzie pomniejszać na gruncie Umowy Abonamentowej Limit albo
będzie tam oznaczać postęp w konsumpcji danych w przedziale wolnym od obniżenia maksymalnej prędkości transmisji.
Przykładami takiej transmisji są np. korzystanie z serwisów Google, last.fm lub stron internetowych do których odsyłają linki
umieszczone w Aplikacji.
4.4.5. Korzystaniu z funkcjonalności Aplikacji objętych usługą może towarzyszyć transmisja danych nie objęta usługą wynikająca z
innych funkcjonalności Aplikacji lub innych powodów. Przykłady takiej transmisji podano powyżej w ppkt 4.4.3 i ppkt 4.4.4.
Transmisja taka może zachodzić automatycznie.
4.4.6. Pobieranie i aktualizacja Aplikacji nie są objęte usługą.
4.4.7. Użytkownik może pobrać Aplikacje za pośrednictwem m.in.: Google Play, Apple AppStore lub Microsoft Marketplace.
4.4.8. Usługa nie dotyczy korzystania z mobilnego Internetu w roamingu międzynarodowym. W przypadku Użytkownika
niebędącego Konsumentem usługa nie obejmuje transmisji danych w ramach Prywatnego APN.
4.5. Jeśli Użytkownik na gruncie Umowy Abonamentowej ma aktywną usługę „Społeczność bez limitu”, może z niej korzystać w na
gruncie umowy zawartej w oparciu o niniejsze warunki na następujących zasadach.
4.5.1. Usługa „Społeczność bez limitu” umożliwia korzystanie w zasięgu Sieci w ramach mobilnego Internetu z wybranych
funkcjonalności aplikacji, o których mowa poniżej:
4.5.1.1. bez pomniejszania Limitu z Umowy Abonamentowej (gdy obowiązuje w niej Limit w ramach Supernetu) albo
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4.5.1.2. bez zbliżania się do poziomu zużycia zasobu danych z Umowy Abonamentowej, przy którym następuje ograniczenie
maksymalnej prędkości transmisji (gdy obowiązuje w tej umowie opcja Bez Limitu Danych w ramach Supernetu).
4.5.2. Usługa ta dotyczy wyłącznie korzystania z wybranych funkcjonalności aplikacji wskazanych w Grupie C na www.tmobile.pl/pl/bezlimitu (dalej „Aplikacje S”).
4.5.3. Usługa dotyczy wyłącznie umieszczania, wyświetlania i odtwarzania treści w Aplikacji S.
4.5.4. Inna transmisja danych niż objęta usługą będzie skutkować na gruncie Umowy Abonamentowej pomniejszaniem Limitu
albo będzie tam oznaczać postęp w konsumpcji danych w przedziale wolnym od ograniczenia prędkości transmisji.
4.5.5. Przykładami transmisji danych nieobjętej usługą są:
4.5.5.1. pobieranie Aplikacji S i ich aktualizowanie,
4.5.5.2. korzystanie z linków przekierowujących na strony internetowe,
4.5.5.3. oglądanie materiałów wideo udostępnianych z serwisów zewnętrznych (np.Youtube, Vimeo, Vevo),
4.5.5.4. transmisja treści z serwerów reklamowych partnerów zewnętrznych (tj. innych niż dostawca Aplikacji S),
4.5.5.5. działanie internetowych narzędzi typu Google Analytics,
4.5.5.6. wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych i połączeń video za pośrednictwem Aplikacji S.
4.5.6. Korzystaniu z funkcjonalności Aplikacji S objętych usługą może towarzyszyć transmisja danych nie objęta usługą
wynikająca z innych funkcjonalności Aplikacji S lub innych powodów (przykłady takiej transmisji podano powyżej w ppkt
4.5.5. Transmisja taka może zachodzić automatycznie.
4.5.7. Użytkownik może pobrać Aplikacje S za pośrednictwem m.in.: Google Play, Apple AppStore lub Microsoft Marketplace.
4.5.8. Usługa nie dotyczy korzystania z mobilnego Internetu w roamingu międzynarodowym. W przypadku Użytkownika
niebędącego Konsumentem usługa nie obejmuje transmisji danych w ramach Prywatnego APN.
4.6. Jeśli w ramach Umowy Abonamentowej abonent ma aktywną usługę Bezpieczne Surfowanie działa ona także w stosunku do Karty
ExtraSIM. Pozostałe szczegóły jej świadczenia znajdują się w Regulaminie Usługi Bezpieczne Surfowanie.
5. Gdy przed powiązaniem Karty Extra SIM z kartą SIM z Umowy Abonamentowej, o którym mowa w pkt 3 powyżej, abonent wykona
pierwsze połączenie z Karty ExtraSIM, zawarcie Umowy na Kartę nastąpi z pominięciem powyższego pkt 4 i Regulaminu Usługi
Supernet, tj. na warunkach niepromocyjnych systemu „T-Mobile na kartę”. Do momentu dokonania przez Operatora wskazanego
powiązania Umowa na Kartę będzie wykonywana na tychże warunkach niepromocyjnych. Z chwilą wskazanego powiązania zaczynają
obowiązywać warunki powyższego pkt 4 i Regulaminu Usługi Supernet. W każdym przypadku, gdy Karta ExtraSIM utraci status
powiązania z kartą SIM z Umowy Abonamentowej (nastąpi odłączenie od grupy z usługi Supernet), powyższy pkt 4 oraz Regulamin
Usługi „Supernet” zostanie zawieszony na gruncie Umowy na Kartę, a umowa ta będzie wykonywana na warunkach niepromocyjnych
systemu „T-Mobile na kartę”. W każdym przypadku zawarcia Umowy na Kartę w oparciu o wskazane warunki niepromocyjne / przejścia
na te warunki niepromocyjne, Ważność Konta wynosi 30 dni. Doładowania konta i ustawienia usług dokonane, gdy Karta ExtraSIM
funkcjonuje na wskazanych warunkach niepromocyjnych, nie przepadają w okresie powiązania z kartą SIM z Umowy Abonamentowej
(przechodzą na kolejny okres odłączenia). Utrata statusu powiązania Karty ExtraSIM z kartą SIM z Umowy Abonamentowej (odłączenie
Karty ExtraSIM od grupy z usługi Supernet) będzie mieć miejsce w następujących przypadkach:
5.1. doszło do zastosowania blokady usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy Abonamentowej,
5.2. doszło do rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Abonamentowej,
5.3. Umowa Abonamentowa uległa zmianie polegającej na zastąpieniu warunków promocyjnych przewidujących usługę ExtraSIM
innymi warunkami promocyjnymi nieprzewidującymi tej usługi,
5.4. Użytkownik wydał dyspozycję odłączeni Karty ExtraSIM od karty SIM z Umowy Abonamentowej w Punkcie Sprzedaży lub
telefonicznym biurze obsługi Operatora.
6. W przypadku niewykonania pierwszego połączenia z Internetem w sieci do 30.11.2018r. (włącznie), Karta ExtraSIM traci ważność i nie
może służyć do zawarcia umowy w systemie przedpłaconym „T-Mobile na kartę”.
7. Początkowy Kod PIN, Kod PUK oraz Numer Telefonu oraz numer Karty ExtraSIM podane są na tej karcie.
8. W celu użycia Karty ExtraSIM nie jest wymagane wprowadzanie Kodu PIN. W razie potrzeby, Użytkownik może jednak ustawić
wymaganie podania Kodu PIN, zgodnie z instrukcją urządzenia, w którym używa Karty ExtraSIM.
9. Dane abonenta z Umowy Abonamentowej są użyte przy obowiązkowej ustawowej rejestracji danych Użytkownika. Rejestracja ta stanowi
warunek zawarcia umowy w systemie przedpłaconym „T-Mobile na kartę”.
10. 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. Karta ExtraSIM jest kartą USIM. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i
technologii LTE oraz dotyczące jej informacje dostępne są na www.t-mobile.pl. Zasięg technologii LTE będzie zwiększany.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie pozostałe dokumenty składające się na Umowę na Kartę:
Regulamin Usługi „Supernet”, Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Systemie T-Mobile na Kartę,
Cennik Taryfy Frii w Systemie T-Mobile na Kartę oraz inne dokumenty wskazane na www.t-mobile.pl jako właściwe dla Umowy na Kartę.
12. Dokumenty właściwe dla tych warunków dostępne są na www.t-mobile.pl
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