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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze warunki T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”) ofertuje od dnia 01.07.2018 r. do ich wycofania. Dotyczą one
korzystania z transmisji danych (Mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A w taryfie MagentaBIZNES.
Promocja dotyczy naliczania Dodatkowej Opłaty Wyrównawczej za transmisję danych (mobilny Internet) w Strefie Roamingowej 1A, o
której mowa w pkt 2.5. cennika usług roamingowych.
Jeśli przysługujący Abonentowi Limit Danych UE, o którym mowa w Cenniku usług roamingowych (w szczególności w jego pkt 2.1.),
jest mniejszy lub równy 1 GB, to staje się on w całości „Pakietem Danych UE (bez opłaty)”. Oznacza to, że przy korzystaniu z niego
Dodatkowa Opłata Wyrównawcza nie będzie naliczana. W takim przypadku „Pakiet Danych UE (z opłatą 12,12 zł netto za 1 GB)” nie
istnieje. Po zużyciu „Pakietu Danych UE (bez opłaty)” nastąpi zablokowanie transmisji danych, zgodnie z postanowieniami cennika
usług roamingowych. Operator może jednak umożliwić Abonentowi korzystanie z aktualnie oferowanych, dodatkowych pakietów
danych do wykorzystania w Strefie Roamingowej 1A lub umożliwi Abonentowi korzystanie z transmisji danych, polegające na
obciążeniu za bieżące zużycie kolejnych jednostek taryfikacji danych, według stawki 19,01 zł netto za 1 GB (1024 MB), zgodnie z
postanowieniami Cennika usług roamingowych.
Jeśli przysługujący Abonentowi Limit Danych UE, o którym mowa w Cenniku usług roamingowych (w szczególności w jego pkt 2.1.), jest
większy niż 1 GB, Abonent otrzymuje wówczas „Pakiet Danych UE (bez opłat)” o wielkości 1 GB, do wykorzystania na transmisję danych
w Strefie Roamingowej 1A. Przy korzystaniu z tego pakietu Dodatkowa Opłata Wyrównawcza nie będzie naliczana.
Po wyczerpaniu „Pakiet Danych UE (bez opłat)” Abonent będzie korzystał z transmisji danych w ramach „Pakietu Danych UE (z opłatą
12,12 zł netto za 1 GB)”, ponosząc Dodatkową Opłatę Wyrównawczą aż do momentu całkowitego wykorzystania przysługującego
Abonentowi Limitu Danych UE.
Po wykorzystaniu Limitu Danych UE nastąpi zablokowanie transmisji danych, zgodnie z postanowieniami Cennika usług roamingowych.
Operator może jednak umożliwić Abonentowi korzystanie z aktualnie oferowanych, dodatkowych pakietów danych do wykorzystania w
Strefie Roamingowej 1A lub umożliwi Abonentowi korzystanie z transmisji danych, polegające na obciążeniu za bieżące zużycie
kolejnych jednostek taryfikacji danych, według stawki 19,01 zł netto za 1 GB (1024 MB), zgodnie z postanowieniami Cennika usług
roamingowych.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku mają zastosowanie postanowienia Cennika usług roamingowych oraz załącznika
do cennika o tytule „Załącznik nr 1 „Polityka uczciwego korzystania przez Abonentów z usług telekomunikacyjnych w Strefie
Roamingowej 1A””. Znaczenie pojęcia Limit Danych UE oraz Limit Bazowy Danych wyjaśnione jest w tym cenniku.
„Pakiet Danych UE (bez opłaty)” oraz – o ile występuje – „Pakiet Danych UE (z opłatą 12,12 zł netto/GB)” przysługują Abonentowi w
każdym Cyklu Rozliczeniowym.
Niewykorzystane jednostki z „Pakietu Danych UE (bez opłaty)” i z „Pakietu Danych UE (z opłatą 12,12 zł netto/GB)”, o ile ten ostatni
występuje, nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy.

Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. ze zmianami z dnia 01.01.2019 r.
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