Zasady przeniesienia numeru telefonu z usługi abonamentowej
do systemu T-Mobile na kartę
1.

Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej dla obecnych Abonentów T-Mobile* określają zasady i zakres oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (zwanej dalej
„Operatorem”) pod tytułem „Zasady przeniesienia numeru telefonu z usługi abonamentowej do systemu T-Mobile na kartę” (zwaną dalej „Ofertą”) w okresie
od dnia 13.12.2012 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 28.02.2013 r.
* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, „Era”.
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z
Operatorem zawartej na piśmie:
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r., Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.) a albo
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile obowiązujący od
dnia 5 czerwca 2011 r.

2.

Przeniesienie numeru telefonu z usługi abonamentowej do systemu T-Mobile na kartę jest dostępne dla wybranych Abonentów T-Mobile, którzy spełniają
kryteria określone przez Operatora (kryteria dotyczące takiego przeniesienia numeru są dostępne punktach sprzedaży Operatora oraz pod numerem telefonu
Biura Obsługi Abonenta 602 900 (opłata zgodna z cennikiem).

3.

Warunkiem przeniesienia numeru do systemu T-Mobile na kartę jest rozwiązanie w sposób określony w Regulaminie Świadczenia Usług na rzecz Abonenta TMobile (zwany dalej „Regulaminem”) Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w usłudze abonamentowej, uregulowanie wszystkich należności
wobec Operatora powstałych w trakcie korzystania z usług.

4.

Aktywacja numeru w systemie T-Mobile na kartę nastąpi do pięciu dni roboczych od daty rozwiązania przez Operatora umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.

5.
5.1.

W chwili aktywacji numeru w systemie T-Mobile na kartę Użytkownik systemu T-Mobile na kartę ( zwany dalej Użytkownikiem) otrzymuje:
zerowy stan konta pozwalający na odbieranie połączeń przychodzących w ciągu jednego miesiąca licząc od daty aktywacji karty SIM w systemie T-Mobile na
kartę w którym powinno nastąpić uzupełnienie stanu konta i przedłużenie ważności karty SIM .
możliwość uzyskania połączenia z numerem *9898 (opłata zgodna z cennikiem) w celu uzyskania informacji o terminie ważności i stanie konta oraz w celu
uzupełnienia stanu konta kuponem jednocześnie przedłużającym jego datę ważności .

5.2.
6.

Nieprzedłużenie ważności konta w określonym terminie spowoduje dezaktywację karty SIM w systemie T-Mobile na kartę.

7.

Konto w systemie T-Mobile na kartę aktywowane jest na taryfie Hot.

8.

W związku z niniejszą Ofertą Operator nie pobiera opłaty z tytułu przeniesienia numeru z usługi abonamentowej do systemu T-Mobile na kartę.

9.

Skorzystanie z przeniesienia numeru telefonu z usługi abonamentowej do systemu T-Mobile na kartę nie zwalnia Użytkownika od uregulowania wszystkich
należności wobec Operatora powstałych w trakcie korzystania z usług abonamentowych.

10.

Ewentualne nadpłaty powstałe w trakcie korzystania z usługi abonamentowej nie będą zaliczone na poczet uzupełnienie konta systemu T-Mobile na kartę.

11.

Skorzystanie z niniejszej Oferty nie nakłada na Użytkownika obowiązku wypełnienia i doręczenia Operatorowi wypełnionej karty rejestracyjnej.

12.

Operator informuje jednocześnie, że dotychczasowe dane adresowe Abonenta zostaną przeniesione na konto Użytkownika systemu T-Mobile na kartę. W
przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia do Operatora wypełnionej karty rejestracyjnej ze swoimi danymi.

13.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiana, zawieszenie lub
zakończenie kierowania niniejszej Oferty nie może naruszać prawa Abonenta/ Użytkownika do korzystania z Oferty, o ile prawo to zostało nabyte przed
zmianą, zawieszeniem lub zakończeniem Oferty.

14.

W ciągu 30 dni każdemu Użytkownikowi systemu T-Mobile na kartę, który doładuje konto kwotą minimum 5 zł z VAT w dowolny dostępny w systemie TMobile na kartę sposób, zostanie włączony serwis „Granie na Czekanie” (dalej „Serwis”) oraz pakiet „Prenumerata”.

15.

Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usługi.

16.

Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie” Użytkownik korzystający z niniejszej oferty otrzyma bezpłatnie jeden utwór wybrany przez Operatora oraz
bezpłatny abonament do końca drugiego Cyklu T-Mobile na kartę. Po upływie terminu obowiązywania bezpłatnego abonamentu Serwisu „Granie na
Czekanie” aktywacja jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony. Opłata miesięczna za korzystanie z Serwisu wynosi 2 zł z VAT.

17.

Użytkownik korzystający z niniejszej oferty może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu „Granie na Czekanie” poprzez wysłanie ze swojego telefonu
SMS-a o treści: M (spacja) dziewięciocyfrowy numer swojego telefonu na bezpłatny numer 80333.

18.

Przed upływem terminu obowiązywania bezpłatnego abonamentu za świadczenie Serwisu „Granie na czekanie”, Użytkownik otrzyma SMS informujący o
przejściu na okres płatny w wysokości 2 zł z VAT miesięcznie oraz o możliwości bezpłatnej rezygnacji z Serwisu „Granie na Czekanie”.

19.

Każdy Użytkownik, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” dostępnym na stronie internetowej www.t-mobile.pl/granie ma
możliwość odpłatnej zmiany utworu wybranego przez Operatora na inny utwór z oferty dostępnej pod adresem www.t-mobile.pl/granie.

20.

Po aktywacji pakietu „Prenumerata” (zwanego dalej „Pakietem”) Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usług oraz
informującym o sposobie rezygnacji z Pakietu.
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21.
21.1.
21.2.
22.
23.
23.1.
23.2.
24.

Korzystanie z pakietu „Prenumerata” jest bezpłatne w promocyjnym okresie 7 dni, licząc od dnia otrzymania SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację
danej Prenumeraty w ramach Pakietu. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za poszczególne Prenumeraty będzie naliczana w następującej
wysokości:
Prenumerata SMS „Angielski flirt” - 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany SMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od poniedziałku do piątku.
Prenumerata MMS „MMS na dzień dobry” - 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany MMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od poniedziałku do piątku.
Prenumerata MMS zostanie aktywowana Użytkownikom korzystającym z niniejszej Oferty, posiadającym aparaty telefoniczne obsługujące wiadomości MMS.
Prenumerata SMS zostanie aktywowana Użytkownikom korzystającym z niniejszej Oferty, posiadającym aparaty telefoniczne nie obsługujące wiadomości
MMS.
Po aktywacji Pakietu Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z poszczególnych Prenumerat poprzez wysłanie na bezpłatny numer 8717
komunikatów:
Prenumerata SMS „Angielski flirt” - SMS o treści AF ANULUJ
Prenumerata MMS „MMS na dzień dobry” - SMS o treści MD ANULUJ
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt 21, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Pakietu
pobierane będą opłaty oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Pakietu.
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