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Warszawa, dnia 06 lipca 2012r.
Szanowni Państwo!
W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Polska
Telefonia Cyfrowa S.A., dostawca usług telekomunikacyjnych świadczonych w systemie Tak Tak – T-Mobile na kartę (dalej:
„Operator”), niniejszym informuje o zmianach w wiążącym Państwa, jako Użytkownika tych usług, cenniku i innych
wskazanych poniżej dokumentach składających się na umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza
informacja dotyczy wyłącznie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w systemie „na kartę” (tj. nie w
formie pisemnej), wykonywanych w ramach taryfy Nowy Tak Tak, w oparciu o jeden z następujących dokumentów: „Warunki
Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę””, „Warunki Oferty Promocyjnej „Startery Tak Tak – T-Mobile na kartę””,
„Warunki Oferty Promocyjnej „Witamy w Tak Tak – T-Mobile na kartę””, „„Witamy w Tak Taku” Warunki Oferty Promocyjnej
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era”, „Oferta standardowa na startery w systemie Tak Tak”, albo „Oferta
standardowa na startery Tak Tak”.
Treści przekreślone ulegają usunięciu. Treści zapisane poniżej pogrubioną i pochyloną czcionką są treściami nowo dodanymi.
Czcionka ta użyta jest wyłącznie w celu wyraźnego wskazania zmiany w niniejszej informacji i nie będzie mieć zastosowania w
zmienionym dokumencie, w którym nowo wprowadzone treści będą zapisane czcionką standardową.
I. W składającym się na obowiązujący Państwa cennik dokumencie zatytułowanym „Cennik taryfy Nowy Tak Tak w
systemie Tak Tak – T-Mobile na kartę” wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli czwartej na stronie 2:
Serwis Automatyczny - bezpłatny na terenie Polski. Dodatkowo 0,04 zł z
Biuro Obsługi Użytkownika *9602

VAT za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie
Automatycznym.

Po wyborze opcji połączenia z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika
naliczana jest opłata w wysokości 2,44 zł z VAT za połączenie

2.

W tabeli piątej na stronie 2:
wysłanie Ekspresowego kodu
*111*14-cyfrowy kod uzupełniający#
Uzupełnienie konta lub Elektroniczne uzupełnienie konta na terenie Polski

bezpłatne

lub połączenie z numerem *9898 na terenie Polski

Sprawdzenie

Adres

stanu konta

wysłanie Ekspresowego kodu
*101#

bezpłatne 0,04 zł z VAT za każdorazowe

stanu T-Mobile
jednostek

wysłanie Ekspresowego kodu
*102#

bezpłatne

stanu konta

połączenie z numerem
*9898

wysłanie kodu

bezpłatne 0,04 zł z VAT za każdorazowe

sprawdzenie stanu konta.
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Wskazane w powyższym pkt I zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
II. W składającym się na obowiązujący Państwa cennik dokumencie zatytułowanym „Cennik usług dodatkowych w
systemie Tak Tak- T-Mobile na kartę” wprowadza się następujące zmiany:
1.

W tabeli dziesiątej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:

Obsługa konta w usłudze Roaming
Uzupełnienie konta
wysłanie Ekspresowego kodu:
*111*14-cyfrowy kod uzupełniający#
Sprawdzenie stanu konta
wysłanie Ekspresowego kodu: *101#
2.

bezpłatne
bezpłatne 0,04 zł z VAT za każdorazowe wysłanie kodu

W tabeli dwunastej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:

Połączenie z numerem
+48 *9797

Serwis Automatyczny - stawka jak za połączenie do Polski zgodna z
cennikiem roamingowym. Dodatkowo 0,04 zł z VAT za każdorazowy

Połączenie z numerem
+48 *9602

Po wyborze opcji połączenia z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika
naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 2,44 zł z VAT za
połączenie

3.

wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie Automatycznym.

W tabeli trzynastej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:

0,04 zł z VAT za każdorazowe sprawdzenie stanu konta. Dodatkowo

Połączenie z numerem +48 *9898

4.

opłata jak za połączenie wychodzące ze strefy roamingowej 1A**

W tabeli piętnastej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:
Serwis Automatyczny - bezpłatny na terenie Polski. Dodatkowo 0,04 zł z

Biuro Obsługi Użytkownika *9602

5.

VAT za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie
Automatycznym.

Po wyborze opcji połączenia z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika
naliczana jest opłata w wysokości 2,44 zł z VAT za połączenie

W tabeli szesnastej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:
Serwis Automatyczny - bezpłatny na terenie Polski. Dodatkowo 0,04 zł z

Połączenie z numerem *9797

6.

VAT za każdorazowy wybór opcji sprawdzenia stanu konta w Serwisie
Automatycznym.

Po wyborze opcji połączenia z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika
naliczana jest opłata w wysokości 2,44 zł z VAT za połączenie

W tabeli siedemnastej na stronie 3 w dziale „Usługi roamingowe”:

Połączenie z numerem *9898

bezpłatne Doładowanie konta - bezpłatne. 0,04 zł z VAT za każdorazowe

sprawdzenie stanu konta.

Wskazane w powyższym pkt II zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
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Dodatkowo wprowadza się zmiany we wskazanych poniżej w pkt III – VIII dokumentach, przy czym zastosowanie do Państwa
umowy ma tylko jeden z tych punktów, w zależności od dokumentu, którym są Państwo związani.
III. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę””, w punkcie 4, w rozdziale
„Numery informacyjne” w tabeli:

Komenda
Sprawdzenie stanu
konta głównego
Sprawdzenie stanu
konta
Złotówek do T-Mobile
Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

Numer / Ekspresowy
kod
*101#

*103*4#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu T-Mobile na kartę
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody T-Mobile na kartę jest bezpłatne opłata zgodna z cennikiem
połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody T-Mobile na kartę jest bezpłatne na terenie Polski i za granicą

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9602

Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9898

wysłanie kodu jest bezpłatne
opłata zgodna z cennikiem
opłata zgodna z cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
602 960 200
jest połączenie
opłata
za
połączenie
zgodnie
z cennikiem sieci, z której wykonywane
Informacja handlowa
0 801 202 602
jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt III zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
IV. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Startery Tak Tak – T-Mobile na kartę””, w punkcie 4, w
rozdziale „Numery informacyjne” w tabeli:
Komenda
Sprawdzenie stanu
konta głównego

Sprawdzenie stanu
konta
Złotówek do T-Mobile
Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

Numer / Ekspresowy
kod
*101#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak -T-Mobile na kartę
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak -T-Mobile na kartę jest bezpłatne opłata zgodna z

cennikiem

*103*4#

połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak T-Mobile na kartę jest bezpłatne na terenie Polski i za

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9898

granicą wysłanie kodu jest bezpłatne
opłata zgodna z cennikiem
opłata zgodna z cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
jest połączenie
opłata
za
połączenie
zgodnie
z cennikiem sieci, z której wykonywane
Informacja handlowa
0 801 202 602
jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt IV zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.

Adres

602 960 200
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V. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Witamy w Tak Tak – T-Mobile na kartę” w punkcie 4,
w rozdziale „Numery informacyjne” w tabeli:

Komenda
Sprawdzenie stanu
konta głównego

Sprawdzenie stanu
konta
Złotówek do T-Mobile
Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

Numer / Ekspresowy
kod
*101#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak -T-Mobile na kartę
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak -T-Mobile na kartę jest bezpłatne opłata zgodna z

cennikiem

*103*4#

połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak T-Mobile na kartę jest bezpłatne na terenie Polski i za

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9898

granicą wysłanie kodu jest bezpłatne
opłata zgodna z cennikiem
opłata zgodna z cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
jest połączenie
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której wykonywane
Informacja handlowa
0 801 202 602
jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt V zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
602 960 200

VI. W dokumencie „„Witamy w Tak Taku” Warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora
sieci Era”, w punkcie 4, w rozdziale „Numery informacyjne” w tabeli:

Komenda
Sprawdzenie stanu
konta głównego
Sprawdzenie stanu
konta
Złotówek sieci Era do
T-Mobile
Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

Numer / Ekspresowy
kod
*101#

*103*4#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne opłata zgodna z cennikiem
połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne na terenie Polski i za granicą wysłanie

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9602

Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9898

kodu jest bezpłatne

opłata zgodna z cennikiem
opłata zgodna z cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
602 960 200
jest połączenie
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której
Informacja handlowa
0 801 202 602
wykonywane jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt VI zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.

Adres
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VII. W dokumencie zatytułowanym „Oferta standardowa na startery w systemie Tak Tak”, w punkcie 4, w rozdziale
„Numery informacyjne” w tabeli:
Komenda
Sprawdzenie stanu
konta głównego
Sprawdzenie stanu
konta
Złotówek sieci Era do

T-Mobile

Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

Numer / Ekspresowy
kod
*101#

*103*4#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne opłata zgodna z cennikiem
połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne na terenie Polski i za granicą wysłanie

*9602

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9602

Połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

*9898

kodu jest bezpłatne

opłata zgodna z cennikiem
opłata zgodna z cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
jest połączenie
opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której
Informacja handlowa
0 801 202 602
wykonywane jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt VII zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
602 960 200

VIII. W dokumencie zatytułowanym „Oferta standardowa na startery Tak Tak”, w punkcie 4, w rozdziale „Numery
informacyjne” w tabeli:

*102#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu z telefonu Tak Tak
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne opłata zgodna z cennikiem
połączenie bezpłatne z obszaru Polski opłata zgodna z cennikiem
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe
kody Tak Tak jest bezpłatne na terenie Polski i za granicą wysłanie

jednostek

9898 *9898

połączenie z serwisem automatycznym jest bezpłatne na terenie
Polski, opłata za połączenie z konsultantem zgodna z cennikiem

Połączenie z Biurem
Obsługi
Użytkownika

9602 *9602

2,00 zł netto za połączenie (2,44 zł brutto) opłata zgodna z

Komenda
Sprawdzenie stanu
konta
Sprawdzenie stanu
Erajednostek T-Mobile

Numer / Ekspresowy
kod
*101#
9898 *9898

kodu jest bezpłatne

opłata zgodna z cennikiem
cennikiem

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane
jest połączenie
Wskazane w powyższym pkt VIII zmiany wejdą w życie z dniem 9 sierpnia 2012r., chyba że ich Państwo nie zaakceptują
i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
602 960 200

Jeśli jesteście Państwo związani „Warunkami Oferty Promocyjnej „Bonus”” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy”, ma do Państwa
zastosowanie poniższy pkt IX.
IX. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Bonus”” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy”
wprowadza się następujące zmiany:
1.

W pkt 1.2.:
Bonus w wysokości 1 T-Mobile jednostki jest przyznawany Klientowi za pełne 2 minuty każdego połączenia

Adres
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przychodzącego spoza sieci należących do Operatora, zgodnie z poniższymi zasadami z dokładnością do 1
sekundy.
2.

W pkt 1.3.:
Minimalna wartość doładowania Bonusem w danym Cyklumiesiącu to 10 T-Mobile jednostek, maksymalna – 2000
T-Mobile jednostek.

Opłata miesięczna

1,01 zł z VAT

cykliczna

Aktywacja Usługi

Sprawdzenie stanu konta
Usługi
Dezaktywacja Usługi
3.




poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *127*1#
poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści i pod numer wskazanych przez
operatora w materiałach promocyjnych oraz SMS-ach





Ekspresowe menu *100#
Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.t-mobile.pl
w automatycznym serwisie pod numerem *9602
kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602



poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *127*2#



W pkt 2.4.:
Cykl Tak Tak - T-Mobile na kartę – miesięczny okres rozpoczynający się w Dniu rozliczeniowym, za który
dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Operatora z tytułu świadczenia usługi Bonus.

Cykl – 30-dniowy okres rozliczeniowy Usługi; początek pierwszego Cyklu wyznacza najbliższy następujący po
8.08.2012r. dzień odpowiadający datą (numerem) dniowi miesiąca, w którym Klient wykonał pierwsze połączenie
wychodzące (najbliższa następująca po 8.08.2012r. tzw. miesięcznica pierwszego połączenia wychodzącego);
wznowienie Usługi (następujące po jej zawieszeniu) wyznacza początek nowego Cyklu; pierwszy dzień Cyklu jest
Dniem rozliczeniowym; niniejsza definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu, chyba, że
postanowienia innych dokumentów wyraźnie stanowią inaczej
4.

W pkt 2.5.:
Dzień rozliczeniowy – dzień Cyklu miesiąca, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań Klienta wobec
Operatora z tytułu świadczenie Usługi Bonus. Dzień rozliczeniowy zostaje określony i zakomunikowany Klientowi w
chwili aktywacji Usługi Bonus i jest z nim związane pobranie Oopłaty cyklicznej miesięcznej za Usługę, o której mowa
w tabeli powyżej.

5.

W pkt 3.2.:
Klient może aktywować Usługę, jeśli Karta SIM pozostaje w statusie Ważności Konta oraz stan konta jest równy, co
najmniej Oopłacie cyklicznej miesięcznej za Usługę.

6.

W pkt 3.3.:
W jednym Ccyklu Tak Tak T-Mobile na kartę Klient może 1 raz aktywować i 1 raz deaktywować Usługę.

7.
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Pierwsza opłata miesięczna pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pozostałych do najbliższego
Dnia rozliczeniowego. Opłata cykliczna za Usługę będzie naliczana z góry i pobierana automatycznie w pierwszym

dniu każdego Cyklu tj. w Dniu rozliczeniowym.
8.

W pkt 3.5.:
Wyłączenie Usługi jest bezpłatne. W przypadku wyłączenia Usługi rozliczenie Bonusa w wysokości minimalnie 10 TMobile jednostek nastąpi w ciągu 72h w najbliższym Dniu rozliczeniowym, następującym po wyłączeniu Usługi a

Oopłata cykliczna miesięczna nie jest zwracana na konto.
9.

W pkt 3.8.:
Bonus naliczany jest za rzeczywistą łączną długość trwania każdego połączenia połączeń z dokładnością do dwóch

pełnych minut , co oznacza, że przy naliczaniu Bonusa stosuje się zawsze zaokrąglenie do dwóch minut w dół w
stosunku do każdego połączenia przychodzącego, o którym mowa w pkt 1.2 1 sekundy. Jeśli w danym Cyklu
miesiącu, liczba należnych T-Mobile jednostek wyniesie minimalnie 10, a maksymalnie 2000, to raz w Cyklu
miesiącu konto Klienta będzie doładowane skumulowaną wartością Bonusa. Doładowanie Bonusem może nastąpić
do 48 godzin od Ddnia rozliczeniowego.
10. W pkt 3.9.:
Jeżeli Klient zgromadził mniej niż 10T-Mobile jednostek, to Bonus zgromadzony przez Klienta w bieżącym Cyklu Tak
Tak - T-Mobile na kartę zostanie rozliczony w następnym Cyklu Tak Tak - T-Mobile na kartę, z uwzględnieniem
postanowień pkt 3.8.
11. W pkt 3.10.:
Jeżeli Klient zgromadził w danym cyklu w sumie więcej niż 2000 T-Mobile jednostek, to Bonus jest przyznany w
wysokości 2000 T-Mobile jednostek. Ilość T-Mobile jednostek gromadzona powyżej 2000 nie przechodzi na
następny Cykl Tak Tak - T-Mobile na kartę. Użytkownik może maksymalnie zgromadzić na swoim koncie 2000 T-

Mobile jednostek. Jednostki powyżej tego limitu nie przechodzą na następny Cykl Usługi.
12. W pkt 3.11.:
Jeżeli w Dniu rozliczeniowym na koncie Klienta brakuje środków na pobranie oOpłaty miesięcznej cyklicznej, to
Usługa zostaje zawieszona, a zebrany w poprzednim Cyklu Tak Tak T-Mobile na kartę Bonus zostanie przyznany
pod warunkiem, że Klient zgromadził minimalną ilość10 T-Mobile jednostek. Zawieszenie Usługi będzie skutkować
niezbieraniem Bonusa za przychodzące połączenia w okresie zawieszenia. Wznowienie Usługi nastąpi
automatycznie po uzupełnieniu konta kwotą wystarczającą na pobranie proporcjonalnej oOpłaty miesięcznej

cyklicznej za Usługę.
13. W pkt 3.12.:
Jeżeli w Dniu rozliczeniowym na koncie Klienta brakuje środków na pobranie Oopłaty cyklicznejmiesięcznej, to
Usługa zostaje zawieszona, a zebrany w poprzednim Cyklu Usługi Tak Tak T-Mobile na kartę Bonus zostanie
przyznany pod warunkiem, że Klient zgromadził minimalną ilość10 T-Mobile jednostek. Zawieszenie Usługi będzie
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skutkować niezbieraniem Bonusa za przychodzące połączenia w okresie zawieszenia. Wznowienie Usługi nastąpi
automatycznie po uzupełnieniu konta kwotą wystarczającą na pobranie proporcjonalnej Oopłaty miesięcznej

cyklicznej za Usługę.
14. W pkt 3.13.:
Usługa zostanie automatycznie przywrócona wznowiona najpóźniej w ciągu 24 godzin po uzupełnieniu konta kwotą,
w wysokości wystarczającej na pobranie proporcjonalnej oOpłaty miesięcznej cyklicznej za Usługę. Przywrócenie

Wznowienie Usługi zostanie potwierdzone SMS-em.
15. W pkt 3.14.:
Opłata miesięczna i możliwa do otrzymania maksymalna liczba 2000 T-Mobile jednostek rozliczane są
proporcjonalnie do ilości dni aktywności Usługi w Cyklu Tak Tak - T-Mobile na kartę. Ważność konta na połączenia
wychodzące jest niezbędnym warunkiem korzystania ze zgromadzonych T-Mobile jednostek.
16. W pkt 3.16.:
Po zakończeniu czasu trwania promocji wskazanego na pierwszej stronie niniejszej Oferty Usługa jest wyłączana i
rozliczana w dniu rozliczeniowym. Wycofanie niniejszej oferty nie narusza praw nabytych Klienta.
Wskazane w powyższym pkt IX zmiany wejdą w życie z dniem miesiąca odpowiadającym datą (numerem) dniowi
miesiąca, w którym zostało wykonane pierwsze połączenie wychodzące (tj. z dniem tzw. miesięcznicy takiego
połączenia), następującym po dniu 8 sierpnia 2012r. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że do wskazanego
momentu zmiany (wypadający po dniu 8 sierpnia 2012r. początek dnia pierwszej miesięcznicy pierwszego połączenia
wychodzącego) obowiązuje poprzedni pełny cykl rozliczeniowy usługi. Istota zmiany dotyczącej cyklu rozliczeniowego
usługi polega na odejściu od miesięcznego cyklu zaczynającego się zawsze w tym samym dniu miesiąca (dniu
miesięcznicy pierwszego połączenia wychodzącego) i przyjęciu cyklu 30-dniowego. Wskazane w powyższym pkt IX
zmiany nie wejdą w życie, jeśli ich Państwo nie zaakceptują i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
Jeśli jesteście Państwo związani „Warunkami Oferty Promocyjnej „Łącz się– blueconnect 5MB w Tak Tak - T-Mobile na kartę
oraz w taryfie Happy w Mix””, ma do Państwa zastosowanie poniższy pkt X.
X. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Łącz się– blueconnect 5MB w Tak Tak - T-Mobile na
kartę oraz w taryfie Happy w Mix” dokonuje się następujących zmian:
1.

W pkt 1.5.:
W ramach promocji Klient ma możliwość uruchomienia, na warunkach niniejszej Oferty , Pakietu blueconnect 5MB,
czyli możliwości zrealizowania w każdym Cyklu, rozumianym zgodnie z poniższym pkt 1.7. postanowieniami
zawartymi w części 3 niniejszej Oferty , pakietowej transmisji danych o wielkości do 5 MB danych, w ramach Oopłaty
cyklicznej.

2.

W pkt 1.7.:
Cykl Rozliczeniowy T-Mobile Tak Tak i Cykl Rozliczeniowy Mix – zwane dalej łącznie „Cyklem” - Miesięczny okres
rozpoczynający się w Dniu rozliczeniowym, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec
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Operatora z tytułu świadczenia wybranych Usług Telekomunikacyjnych w zakresie określonym w cenniku. Do celów
rozliczeniowych przyjmuje się, iż Cykl ten trwa 30 dni.

Cykl – 30-dniowy okres rozliczeniowy Usługi; początek pierwszego Cyklu wyznacza najbliższy następujący po
8.08.2012r. dzień odpowiadający datą (numerem) dniowi miesiąca, w którym Klient wykonał pierwsze połączenie
wychodzące (najbliższa następująca po 8.08.2012r. tzw. miesięcznica pierwszego połączenia wychodzącego);
wznowienie Usługi (następujące po jej zawieszeniu) wyznacza początek nowego Cyklu; pierwszy dzień Cyklu jest
Dniem rozliczeniowym; niniejsza definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu, chyba, że
postanowienia innych dokumentów wyraźnie stanowią inaczej
Dzień rozliczeniowy – dDzień Cyklumiesiąca, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań Klienta wobec
Operatora z tytułu świadczenia Usługi wybranych Usług Telekomunikacyjnych w zakresie określonym we właściwych
cennikach i regulaminach.
Opłata cykliczna - sStała opłata ponoszona przez Klienta z tytułu możliwości korzystania z Usługi wybranych Usług
Telekomunikacyjnych w zakresie i wysokości określonej we właściwych cennikach i regulaminach

Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszych Warunków
3.

W pkt 3.1.:
Pierwsza opłata w wysokości 5 PLN z VAT (4,07 PLN netto) nie będzie naliczona za możliwość wykorzystania
Pakietu blueconnect 5MB w Cyklu Rozliczeniowym T-Mobile Tak Tak lub w Cyklu Rozliczeniowym Mix, w którym
nastąpiła aktywacja, oraz w następującym po nim pełnym Cyklu. Opłata ta zostanie po raz pierwszy naliczona i
automatycznie pobrana z konta Klienta w Dniu rozliczeniowym na początku drugiego pełnego Cyklu. W kolejnych
Cyklach Klient zapłaci Oopłatę cykliczna w wysokości 5 PLN z VAT (4,07 PLN netto).

4.

W pkt 3.4.:
W przypadku braku środków pieniężnych na koncie Klienta wystarczających do uiszczenia Oopłaty cyklicznej,
świadczenie Uusługi jest zawieszone do chwili doładowania konta brakującą kwotą. Po doładowaniu konta
pobierana jest Oopłata cykliczna za Usługę częściowa, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym
Cyklu.

5.

W pkt 3.9.:
Pakiet blueconnect 5MB może być aktywowany w dowolnym momencie Cyklu, przy uwzględnieniu innych warunków

wskazanych niniejszym dokumencie .
10. Pkt 3.11. ulega w całości wykreśleniu:
Dane przydzielane są proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu, z wyjątkiem dezaktywacji
Pakietu blueconnect 5MB w trakcie trwania Cyklu. W takim przypadku Klient może wykorzystać pełną ilość danych z
pakietu i poniesie pełna opłatę za Pakiet.
11. W pkt 4.1.:
Po zakończeniu oferowania niniejszych warunków okresu promocyjnego świadczenia usługi będącej przedmiotem
niniejszej Oferty, Pakiet blueconnect 5MB pozostaje aktywny na kontach Klientów, którzy związali się niniejszymi
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warunkami , uczestników Promocji do czasu jego dezaktywacji przez Klientów. W takim przypadku dezaktywacja
Pakietu blueconnect 5MB oznaczać będzie powrót do standardowego sposobu naliczania i opłat za wykorzystanie
usługi WAP i Internet, zgodnego z cennikami aktualnymi dla posiadanej taryfy, Cennikiem usług dodatkowych w
systemie T-Mobile Tak Tak oraz w Mix z taryfą Happy.
Wskazane w powyższym pkt X zmiany wejdą w życie z dniem miesiąca odpowiadającym datą (numerem) dniowi
miesiąca, w którym zostało wykonane pierwsze połączenie wychodzące (tj. z dniem tzw. miesięcznicy takiego
połączenia), następującym po dniu 8 sierpnia 2012r. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że do wskazanego
momentu zmiany (wypadający po dniu 8 sierpnia 2012r. początek dnia pierwszej miesięcznicy pierwszego połączenia
wychodzącego) obowiązuje poprzedni pełny cykl rozliczeniowy usługi. Istota zmiany dotyczącej cyklu rozliczeniowego
usługi polega na odejściu od miesięcznego cyklu zaczynającego się zawsze w tym samym dniu miesiąca (dniu
miesięcznicy pierwszego połączenia wychodzącego) i przyjęciu cyklu 30-dniowego. Wskazane w powyższym pkt X
zmiany nie wejdą w życie, jeśli ich Państwo nie zaakceptują i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.
Jeśli jesteście Państwo związani „Warunkami Oferty Promocyjnej „Godzina za Grosze” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy”, ma
do Państwa zastosowanie poniższy pkt XI.
XI. W dokumencie zatytułowanym „Warunki Oferty Promocyjnej „Godzina za Grosze” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy”
wprowadza się następujące zmiany:
1.

W pkt 2.2.2.:
Stan konta jest równy, co najmniej opłacie aktywacyjnej i jednej miesięcznej opłacie cyklicznej za Usługę.

2.

W pkt 2.6.:
Opłata cykliczna pobierana jest automatycznie w cyklu miesięcznym od daty Aktywacji Usługi. W przypadku
aktywacji w dniu 29, 30 lub 31 danego miesiąca - za datę aktywacji, przyjmuje się 28 dzień danego miesiąca.

Opłata cykliczna za Usługę będzie naliczana z góry i pobierana automatycznie na początku każdego Cyklu. Przez Cykl
rozumie się 30-dniowy cykl rozliczeniowy Usługi; początek pierwszego Cyklu wyznacza najbliższy następujący po
8.08.2012r. dzień odpowiadający datą (numerem) dniowi miesiąca, w którym Klient aktywował Usługę (najbliższa
następująca po 8.08.2012r. tzw. miesięcznica aktywacji Usługi); wznowienie Usługi (następujące po jej zawieszeniu)
wyznacza początek nowego Cyklu; niniejsza definicja obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu, chyba,
że postanowienia innych dokumentów wyraźnie stanowią inaczej.
3.

W pkt 2.8.2.:
Jeśli na koncie Klienta zabraknie środków na pobranie opłaty miesięcznejcyklicznej za Usługę.

4.

W pkt 2.10.:
W danym Ccyklu miesięcznym Klient może jednokrotnie aktywować i jednokrotnie deaktywować usługę Godzina za
Grosze.

5.
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W momencie deaktywacji Usługi pobrana opłata miesięczna cykliczna jest rozliczana proporcjonalnie do ilości dni
obowiązywania Usługi w danym cCyklu miesięcznym i jest zwracana na konto Klienta.
6.

Pkt 2.16. ulega wykreśleniu:
2.16. Po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Oferty Klient może korzystać z aktywowanej już Usługi do
końca opłaconego cyklu.

7.

W związku z usunięciem pkt 2.16 dotychczasowe punkty od 2.17. do 2.22 uzyskują nową numerację, pomniejszoną
o 1 w stosunku do dotychczasowej.

8.

W dotychczasowym punkcie 2.18.3., który po zmianie numeracji zyskał numer 2.17.3.:
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.18.1. 2.17.1 i 2.18.2. 2.17.2 .

9.

W pkt 2.21., który po zmianie numeracji zyskał numer 2.20.:
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty w dowolnym terminie, co będzie skutkować brakiem
możliwości jej aktywowania lub zmiany niniejszych warunków. Informacja o wszelkich zmianach bądź o wycofaniu
niniejszejych Warunków Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora:
http://www.t-mobile.pl.
Wskazane w powyższym pkt XI powyżej zmiany wejdą w życie z dniem miesiąca odpowiadającym datą (numerem)
dniowi miesiąca, w którym została aktywowana usługa „Godzina za Grosze” (tj. z dniem tzw. miesięcznicy takiej
aktywacji), następującym po dniu 8 sierpnia 2012r. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że do wskazanego
momentu zmiany (wypadający po dniu 8 sierpnia 2012r. początek dnia pierwszej miesięcznicy aktywacji)
obowiązuje poprzedni pełny cykl rozliczeniowy usługi. Istota zmiany dotyczącej cyklu rozliczeniowego usługi polega
na odejściu od miesięcznego cyklu zaczynającego się zawsze w tym samym dniu miesiąca (dniu miesięcznicy
aktywacji) i przyjęciu cyklu 30-dniowego. Wskazane w powyższym pkt XI zmiany nie wejdą w życie, jeśli ich Państwo
nie zaakceptują i z tego powodu rozwiążą umowę, której one dotyczą.

W przypadku rozwiązania umowy z powodu braku akceptacji zmian Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
Wskazanego rozwiązania mogą Państwo dokonać ujawniając taką wolę w rozmowie z konsultantem Biura Obsługi
Użytkownika (tel. *9602) w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej www.t-mobile.pl tj.
do dnia 20 lipca 2012r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Ci z Państwa, którzy jako strona przedmiotowej umowy
zarejestrowali swoje dane u Operatora w celu otrzymywania informacji (w szczególności o zmianach umowy) w formie
pisemnej lub na adres e-mail, będą mogli dokonać wskazanego rozwiązania w sposób wskazany w poprzednim zdaniu w
terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji w formie pisemnej lub na adres e-mail – zgodnie z w wcześniej zgłoszoną
dyspozycją.
Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że powyższe nie dotyczy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych
na piśmie oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie „na kartę” innych niż wskazane na początku
niniejszej informacji.
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