ZałącZnik do warunków ofert promocyjnych dostępnych dla
użytkowników usług prZedpłaconych (pre-paid) t-mobile polska
s.a.
Dotyczy: Warunków korzystania z usługi roamingu
międZynarodowego w strefie roamingowej 1a
1.

Postanowienia ogólne

1.1.
1.2.

Niniejsze warunki zostają określone przez T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub „T-Mobile”).
Warunki określone w niniejszym załączniku obowiązują od dnia 01.01.2019 r. do momentu ich wycofania przez Operatora i obejmują
wszystkich Użytkowników, korzystających z usług przedpłaconych w Sieci Operatora.
W oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16.05.2018 r., T-Mobile ma prawo do doliczania dodatkowej
opłaty do cen usług w roamingu międzynarodowym w Strefie roamingowej1A, zgodnie z pkt. 1.4 poniżej.
Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej wynoszą:
a. 0,01233694 zł za minutę połączenia wychodzącego;
b.0,012 zł za minutę połączenia odebranego;
c. 0,012 zł za wysłanie SMS-a;
d.0,012 zł za wysłanie MMS-a;
e. 3,997514,9076 zł za 1 GB transmisji danych.
Opłaty dodatkowe, wskazane w pkt 1.4. ppkt a, b naliczane są za każdą sekundę połączenia – 1/60 stawki minutowej.
Opłaty dodatkowe wskazane w pkt 1.4. ppkt c, d naliczone są za każdą sztukę.
Opłata dodatkowa wskazana w pkt 1.4. ppkt e naliczana jest jak za korzystanie z Mobilnego Internetu w Strefie roamingowej 1A, zgodnie
z postanowieniami Cennika usług roamingowych.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
2.

Szczegółowe warunki korzystania z pakietowej transmisji danych w usłudze roamingu w Strefie roamingowej 1A

2.1.

Każdy Użytkownik usług przedpłaconych, będzie ponosić dodatkową opłatę o jakiej mowa w pkt. 1.4. ppkt e od momentu pierwszego
użycia pakietowej transmisji danych w Strefie roamingowej 1A.
Dla Użytkowników, którym przysługuje Limit Danych UE, opłata ta będzie naliczana do momentu całkowitego wykorzystania
przysługującego Użytkownikowi Limitu Danych UE.
W przypadku przekroczenia Limitu Danych UE i dalszego korzystania z danych w ramach Limitu Bazowego Danych w Strefie
roamingowej 1A, T-Mobile może zacząć naliczać opłaty wskazane w Cenniku usług roamingowych w Tabeli 1 kolumna C.

2.2.
2.3.
3.

Szczegółowe warunki korzystania z połączeń głosowych, SMS-ów oraz MMS-ów w usłudze roamingu w Strefie roamingowej 1A

3.1.
3.2.

Każdy Użytkownik usług przedpłaconych, będzie ponosić dodatkowe opłaty o jakich mowa w pkt 1.4. ppkt a, b, c oraz d od momentu
pierwszego użycia usług połączeń głosowych wychodzących lub przychodzących, SMS-ów lub MMS-ów w Strefie roamingowej 1A.
Dodatkowe zasady naliczania opłat za korzystanie z usług połączeń głosowych, SMS-ów oraz MMS-ów znajdują się Cenniku usług
roamingowych.

4.

Postanowienia końcowe

4.1.

W pozostałym zakresie nieopisanym w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika Cennika
usług roamingowych.
Niezależnie od naliczania opłat dodatkowych, o których mowa w pkt 1.4., Operator ma również prawo do obciążenia Użytkownika
opłatami wskazanymi w dokumencie „Polityka uczciwego korzystania”.

4.2.

Obowiązuje od dnia 01.01.2019, ze zmianami z dnia 19.05.2019
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