Warunki Oferty Promocyjnej „Internet Non-Stop” w T-Mobile

1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 01.02.2013 do odwołania, jednak nie później niż do dnia 30.06.2013, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - operator sieci T-Mobile (zwany dalej
Operatorem) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie ( zwanym dalej „Regulaminem” ) usługi blueconnect 9, blueconnect 12, blueconnect
14, blueconnect 18, blueconnect 39, blueconnect 49, blueconnect 55 oraz blueconnect 69 (zwane dalej „Usługą” lub „Usługami”) na poniższych warunkach:
Zmiana prędkości transmisji po
wykorzystaniu:

Abonament za usługę

Minimalny czas aktywności usługi

blueconnect 9

100 MB

9,08 zł z VAT

6 miesięcy

blueconnect 12

100 MB

12,10 zł z VAT

1 pełny Cykl Rozliczeniowy

blueconnect 14

300 MB

14,12 zł z VAT

6 miesięcy

blueconnect 18

300 MB

18,14 zł z VAT

1 pełny Cykl Rozliczeniowy

blueconnect 39

2 GB

39,32 zł z VAT

6 miesięcy

blueconnect 49

2 GB

49,40 zł z VAT

1 pełny Cykl Rozliczeniowy

blueconnect 55

5 GB

55,45 zł z VAT

6 miesięcy

blueconnect 69

5 GB

69,57 zł z VAT

1 pełny Cykl Rozliczeniowy

Usługa
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Do skorzystania z oferty na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem uprawnieni są Abonenci korzystający z taryf: frii, Rodzinnych, Nowa Era, Nowa,
Era Nowy Komfort, Nowy Komfort, Era Relaks, Relaks, Taryfa Zero oraz z taryf promocyjnych opartych na wyżej wymienionych taryfach (zwani dalej łącznie
Abonentami lub Abonentem).
W ramach usług blueconnect 9, blueconnect 12, blueconnect 14 oraz blueconnect 18 możliwe jest korzystanie z transmisji danych za pośrednictwem
telefonu. Operator gwarantuje działanie takich usług jak: przeglądanie stron WWW, poczta elektroniczna, aplikacje umożliwiające nawigację w telefonie oraz
aplikacje dedykowane do telefonu. Operator nie gwarantuje osiągnięcia parametrów technicznych usługi w przypadku próby wykorzystanie telefonu jako
modem podłączony do komputera stacjonarnego lub laptopa oraz przełożenie karty do modemu i korzystanie z komputera stacjonarnego lub laptopa.
Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej dostępnej prędkości transmisji danych po przekroczeniu odpowiednio:
100 MB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym dla usługi blueconnect 9 i blueconnect 12
300 MB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym dla usługi blueconnect 14 i blueconnect 18
2 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym dla usługi blueconnect 39 i blueconnect 49
5 GB transferu w danym Cyklu rozliczeniowym dla usługi blueconnect 55 i blueconnect 69
Po wskazanym powyżej przekroczeniu transmisji danych Operatorowi będzie przysługiwać prawo do ograniczenia pasma transmisji w taki sposób, że nie
będzie ono wyższe niż 16 kbit/sek. O zmianie parametrów Operator poinformuje SMS-em. Wraz z rozpoczęciem kolejnego Cyklu Rozliczeniowego
ograniczenie pasma zostanie zniesione.
Operator świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa
zasięgu sieci T-Mobile dla poszczególnych technologii transmisji danych ma charakter orientacyjny. Mapa ta jest dostępna na stronach www.t-mobile.pl.
Jednocześnie Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasięgu sieci T-Mobile dla usług transmisji danych.
Abonament za Usługi będzie naliczany z góry, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym, i wyszczególniony na
fakturze za usługi telekomunikacyjne.
Aktywacja Usługi oznacza zmianę typu naliczania dla transmisji danych na formę ryczałtową, w której nie zostaną pobrane żadne opłaty za transmisję danych
na terenie Polski, inne niż opłata abonamentowa za Usługę oraz nie będą rozliczane żadne posiadane przez Abonenta pakiety transmisji danych do
wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych. Zmiana trybu naliczania nastąpi po godzinie 0:00 następnego dnia, po którym Operator otrzymał
dyspozycję aktywacji.
W danym Cyklu rozliczeniowym można mieć aktywną jednocześnie tylko jedną z wymienionych w Regulaminie Usług.
W przypadku, gdy Abonent posiada aktywowany inny pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych, aktywacja Usługi oznacza
zgodę na dezaktywację dotychczasowego pakietu oraz rozliczenie opłat za niego zgodnie z regulaminem lub cennikiem, w ramach którego był aktywowany
Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Usługa będzie udostępniona po godzinie 0:00 następnego dnia, po którym Operator otrzymał dyspozycję aktywacji. Abonent
aktywuje Usługę w jeden z następujących sposobów:
poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta (602 900 – opłata za połączenie zgodna z aktualnym Cennikiem)
poprzez samoobsługowy serwis Internetowe Biuro Obsługi Abonenta (po zalogowaniu na stronie www.t-mobile.pl)
poprzez Ekspresowe Menu wybierając kod *100# i akceptując klawiszem inicjującym połączenie
poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści: bc9 dla usługi blueconnect 9, bc12 dla usługi blueconnect 12, bc14 dla usługi blueconnect 14, bc18 dla usługi
blueconnect 18, bc39 dla usługi blueconnect 39, bc49 dla usługi blueconnect 49, bc55 dla usługi blueconnect 55, bc69 dla usługi blueconnect 69 na numer
8025 lub na numer 8010 lub inne treści wskazane przez Operatora w materiałach promocyjnych.
poprzez wybranie oferty z listy dostępnych na mobilnej stronie WWW w telefonie
poprzez samoobsługowy serwis pod numerem 602 900
Dezaktywacja Usługi powoduje powrót do naliczania za przesyłane dane zgodnie z cennikiem dla danej taryfy oraz powrót do standardowych parametrów
technicznych świadczenia transmisji danych. Zmiana trybu naliczania nastąpi po godzinie 0:00 następnego dnia, po którym Operator otrzymał dyspozycję
dezaktywacji.
Dezaktywacja Usługi możliwa jest w jeden z następujących sposobów:
poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta (602 900 – opłata za połączenie zgodna z aktualnym Cennikiem),
poprzez samoobsługowy serwis Internetowe Biuro Obsługi Abonenta (po zalogowaniu na stronie www.t-mobile.pl).
Dezaktywacja usługi skutkuje rozliczeniem opłaty za usługę proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu rozliczeniowym.
W przypadku dokonania Cesji umowy, Usługa pozostaje aktywna bez zmian w warunkach jej obowiązywania pod warunkiem zachowania taryfy.
W przypadku przeniesienia numeru do systemu Tak Tak – T-Mobile na kartę lub Mix w sieci T-Mobile usługa jest dezaktywowana.
Minimalny czas aktywności usługi oznacza, ze Abonent nie może dezaktywować usługi wcześniej niż po upływie wskazanego okresu. Parametry usługi nie
ulegają zmianie po upływie wskazanego okresu. 6 miesięcy oznacza 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od daty aktywacji.
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Niezależnie od wymaganego minimalnego czasu aktywności usługi, możliwa jest zmiana Usługi na inną, wymienioną w niniejszym Regulaminie, zgodnie z
poniższą tabelą. Po zmianie usługi, opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania ofert w danym Cyklu Rozliczeniowym.

Przechodzę na => blueconnect 12 blueconnect 9 blueconnect 18 blueconnect 14 blueconnect 49 blueconnect 39 blueconnect 69 blueconnect 55
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1.18.

W ramach usług blueconnect 39, blueconnect 49, blueconnect 55 oraz blueconnect 69 aktywowany jest dostęp do HotSpot w sieci T-Mobile bez
dodatkowych opłat. Korzystanie z HotSpot w sieci T-Mobile nie wlicza się do ilości danych przesłanych w ramach Usługi.
1.19. Zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych nie wpływa na minimalny czas aktywności usługi. Oznacza to, że okres zawieszenia świadczenia usług
telekomunikacyjnych wliczany jest do okresu aktywności Usługi.
1.20. Oferta promocyjna dotyczy usługi dostępu do Internetu świadczonej w oparciu o technologie pakietowej transmisji danych w zasięgu sieci T-Mobile, dla
Klientów posiadających telefony lub urządzenia działające z karta SIM Operatora z aktywną funkcją pakietowej transmisji danych
1.21. W ramach Usług transmisja danych naliczana będzie:
1.21.1. Dla usług blueconnect 9, blueconnect 12, blueconnect 14 oraz blueconnect 18 za każde rozpoczęte 100kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej
100kB.
1.21.2. Dla usług blueconnect 39, blueconnect 49, blueconnect 55 oraz blueconnect 69 za każde rozpoczęte 1kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP);
1.22. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie na terenie Polski. Aktywacja usługi nie wypływa na opłaty za transmisję danych poza granicami Polski, gdzie
opłaty pobierane będą zgodnie z taryfą z której korzysta Abonent.
2.
2.1.
2.2.

Inne postanowienia
W związku z niniejszą ofertą Abonent nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej promocji bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie maja postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz
Abonentów T-Mobile, oraz obowiązującego Cennika Usług.
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