Warunki Oferty Promocyjnej
„Darmowe Startery w sklepie internetowym t-mobile pl.”
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Ogólny opis oferty
W okresie od 01.02.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie dłużej niż do 31.03.2016 r., T-Mobile Polska
S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość zamówienia bezpłatnych pakietów startowych w Sklepie Internetowym T-Mobile.pl,
na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
Warunki oferty
Promocją objęte są dwa rodzaje pakietów startowych: Starter T-Mobile na kartę z opcją usługową „Pakiet 4 w 1” oraz Starter Internet
na kartę w T-Mobile „1 GB na start i każdy następny 1 GB za 5 zł.
Klient może otrzymać bezpłatnie po jednym z każdego rodzaju starterów, wymienionych w pkt 2.1, pod warunkiem złożenia
zamówienia w Sklepie Internetowym T-Mobile.pl, w terminie obowiązywania promocji.
Pakiet Startowy:
Darmowy Starter T-Mobile na kartę z opcją usługową „Pakiet 4 w 1”
Cena 0 zł z VAT
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 5 zł z VAT
Ważność Konta na połączenia wychodzące 14 dni od wykonania pierwszego połączenia
Ważność Konta na połączenia przychodzące 31 dni od wygaśnięcia Ważności Konta (na połączenia wychodzące)
 opcję usługową „Pakiet 4 w 1” z Opłatą Cykliczną za Pakiet 19,99 zł z VAT
włączaną automatycznie w ciągu 72 godzin po doładowaniu konta
skutkującym osiągnięciem stanu konta umożliwiającego pobranie ww.
Starter zawiera
opłaty
 serwis „Granie na Czekanie” na start bez Opłaty Cyklicznej za ten serwis
przez pierwszy Cykl 30 dniowy
 pakiet „Prenumerata” na start bez opłaty przez pierwsze 7 dni korzystania
Starter Internet na kartę w T-Mobile „1GB na start i każdy następny 1 GB za 5 zł”
Cena
Taryfa
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji

Pakiet startowy zawiera:
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0 zł z VAT
Frii
5 zł z VAT
 1 GB (1024 MB) danych do wykorzystania w ciągu 5 dni od aktywacji
karty SIM, na krajową pakietową transmisję danych, realizowany w
technologiach mobilnych 2G/3G/LTE;
 Cykliczny pakiet danych „Internet STRONG LTE 1 GB” za 5 zł na 5 dni,
aktywowany automatycznie po 5 dniach od aktywacji karty SIM i
odnawiany co 5 dni w cenie 5 zł.

Opcja usługowa „Pakiet 4 w 1”
Użytkownik, który aktywuje Starter z opcją usługową „Pakiet 4 w 1” i doładuje konto kwotą zwiększającą saldo konta do poziomu
umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej za Pakiet będzie miał aktywowaną opcję usługową „Pakiet 4 w 1”. Aktywacja tej opcji
zostanie zrealizowana w terminie do 72 godzin od spełnienia warunku, o którym mowa powyżej. O aktywacji opcji usługowej „Pakiet 4
w 1” Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością SMS.
W przypadku, gdy Użytkownik przed aktywacją opcji” Pakiet 4 w 1” włączył inną opcję usługową wykluczającą się ze wskazaną opcją,
nie nastąpi automatyczna aktywacja opcji „Pakiet 4 w 1”.
Użytkownik po aktywacji na jego koncie opcji „Pakiet 4 w 1” może zrezygnować z korzystania z tej opcji w sposób określony w
Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet 4 w 1 dla Użytkowników T-Mobile na kartę*”.
Jeżeli saldo konta określone w pkt. 3.1. tj. wymagane do automatycznej aktywacji opcji „Pakiet 4 w 1”,zostanie
w pierwszej kolejności wykorzystane na inne usługi lub należne opłaty (w tym należności zaległe), powodując obniżenie salda do
poziomu uniemożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej za Pakiet, wówczas automatyczna aktywacja opcji „Pakiet 4 w 1” zostanie
odroczona do czasu osiągnięcia stanu konta umożliwiającego pobranie ww. Opłaty Cyklicznej za Pakiet.
Po upływie 30 dni od aktywacji Karty SIM automatyczna aktywacja wskazanej opcji nie będzie mieć miejsca.
Oferta promocyjna „1 GB na start i każdy następny 1 GB za 5 zł”
Oferta polega na możliwości korzystania na terenie kraju (w sieci Operatora) z pakietu 1 GB danych przez okres 5 dni, od momentu
aktywacji karty SIM.
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Po 5 dniach od aktywacji karty SIM od Użytkownika T-Mobile na kartę* zostanie pobrana Opłata Cykliczna w wysokości 5 zł z VAT na
automatyczną aktywację oferty Internet STRONG LTE 1 GB, która będzie odnawiana cyklicznie co 5 dni, w cenie 5 zł z VAT.
Warunkiem aktywacji oferty Internet STRONG LTE 1 GB jest posiadanie stanu konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
Aktywacja oferty zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Opłata Cykliczna za ofertę Internet STRONG LTE 1 GB w wysokości 5 zł z VAT będzie naliczana z góry za okres 5 dni korzystania
przez Użytkownika z Oferty, co 5 dni licząc od daty jej aktywacji, z uwzględnieniem pkt. 4.6. Opłata Cykliczna pobierana będzie bez
względu na to czy klient korzysta z Oferty.
Warunkiem korzystania z oferty Internet STRONG LTE 1 GB jest posiadanie stanu konta w wysokości co najmniej 0 zł.
Oferta Internet STRONG LTE 1 GB polega na możliwości korzystania na terenie kraju (w sieci Operatora) z pakietu 1 GB danych przez
Cykl Rozliczeniowy, w ramach pakietowej transmisji danych za zryczałtowaną opłatą.
Oferta Internet STRONG LTE 1 GB odnawiana jest cyklicznie co 5 dni, a niewykorzystane dane przydzielone w ramach Cyklu
Rozliczeniowego sumują się z danymi przydzielonymi w kolejnym Cyklu Rozliczeniowym.
W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej za ofertę Internet STRONG LTE 1 GB, możliwość
korzystania z Oferty ulega zawieszeniu, a niewykorzystane dane z poprzedniego Cyklu Rozliczeniowego zostają automatycznie
skasowane. Jeśli konto Użytkownika zostanie doładowane i pobrana zostanie Opłata Cykliczna, możliwość korzystania z Oferty
zostanie odwieszona. Użytkownikowi zostanie przydzielony pakiet 1 GB danych do wykorzystania zgodnie Cyklem Rozliczeniowym,
licząc od dnia odwieszenia Oferty. W przypadku, gdy konto Użytkownika nie zostanie doładowane kwotą wystarczającą na pobranie
Opłaty Cyklicznej za Ofertę, w terminie 90 dni od daty jej zawieszenia, Operatorowi przysługuje prawo do dezaktywacji Oferty.
Użytkownik korzystający z oferty Internet STRONG LTE 1 GB może w każdej chwili aktywować ponownie ten sam lub inny pakiet
danych Internet STRONG LTE. Ilość danych zakupionych w ramach nowo aktywowanego pakietu, sumuje się z ilością danych
niewykorzystanych w ramach poprzedniego pakietu. Od momentu aktywacji pakietu Użytkownika będzie obowiązywała nowa Opłata
Cykliczna oraz nowa długość Cyklu Rozliczeniowego, zgodnie z nowo aktywowanym pakietem.
Użytkownik korzystający z oferty Internet STRONG LTE 1 GB nie może równocześnie korzystać z pakietu danych innego niż Internet
STRONG LTE oraz z żadnych ofert promocyjnych (w tym pakietów MINUT/SMS/MMS, itd.) dostępnych w taryfie FRII. Aktywacja
dowolnej oferty promocyjnej dostępnej w taryfie FRII (innej niż Internet STRONG LTE) oznacza zgodę na dezaktywację oferty Internet
STRONG LTE 1 GB.
Użytkownik korzystający z oferty Internet STRONG LTE 1 GB może wykonywać połączenia głosowe, wysłać SMS i MMS zgodnie z
Cennikiem taryfy FRII, pod warunkiem, że w danym Cyklu Rozliczeniowym posiada na koncie niezbędne środki.
W ramach niniejszej Oferty transmisja danych będzie naliczana za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane
na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB. Po wykorzystaniu przez Klienta pakietu danych Klient nie będzie mógł korzystać z pakietowej transmisji danych
w ramach niniejszych Warunków.
Pakiet Internet STRONG LTE 1 GB umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu sieci
Operatora na terenie Polski, realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
dostępności danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej karty SIM). W ramach niniejszej Oferty technologia
LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tyko w oparciu o
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie
powiększany. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE
dostępne są na stronie www.t-mobile.pl.
Dezaktywacja Oferty Internet STRONG LTE 1 GB powoduje naliczanie opłat za transmisję danych zgodnie z taryfą obowiązującą
Użytkownika, a opłata za Ofertę nie podlega zwrotowi. Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania
przez Operatora zlecenia dezaktywacji i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Serwis "Granie na Czekanie" oraz pakiet „Prenumerata”
Każdemu Użytkownikowi Startera T-Mobile na kartę będącego przedmiotem niniejszej oferty, który doładuje konto kwotą minimum
5 zł z VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis "Granie na Czekanie" (dalej "Serwis") oraz pakiet „Prenumerata”.
Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym ten fakt oraz informującym o sposobie rezygnacji
z Serwisu.
Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie
pobierze opłaty (zmiana utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisu "Granie na Czekanie"
/"Szafa Gra" dostępnym na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl/granie). Operator nie pobierze także Opłaty Cyklicznej za
korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego przez pierwszy Cykl 30 dniowy. Po zakończeniu okresu
promocyjnego za dalsze korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał Opłatę Cykliczną, określoną w Regulaminie Serwisu "Granie
na Czekanie" /"Szafa Gra", w wysokości 2 zł z VAT / Cykl 30 dniowy.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a o treści: NIE na
bezpłatny numer 80333.
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana
będzie Opłata Cykliczna oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
Po aktywacji pakietu „Prenumerata” (zwanego dalej „Pakietem”) Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym
aktywację usług oraz informującym o sposobie rezygnacji z Pakietu.
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 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany SMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od
poniedziałku do piątku.
Po aktywacji Pakietu Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z poszczególnych Prenumerat poprzez wysłanie na
bezpłatny numer 8717 komunikatu sms FUNFACT ANULUJ:
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt 5.7, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze
korzystanie z Pakietu pobierane będą opłaty oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Pakietu.
Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika bezpłatnej usługi Domyślne
przekierowania na Pocztę Głosową. Usługa służy do automatycznego przekazywania połączeń przychodzących do Poczty Głosowej w
trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 30 sekund, 2) kiedy linia jest zajęta, 3) kiedy numer telefonu
jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Usługa pozostaje aktywna na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora), a także w
roamingu, przy czym Operator nie gwarantuje poprawnego działania Usługi w roamingu. Użytkownik ma możliwość ustawienia
dowolnego, krajowego numeru (innego niż numeru Poczty Głosowej, czyli +48602951000), na który będą przekierowywane
połączenia przychodzące (opłaty za połączenia przekierowane zgodne z Cennikiem).Próba skasowania przez Użytkownika własnego
numeru przekierowań, będzie powodować ponowne ustawienie przekierowań na Pocztę Głosową. Całkowite skasowanie
przekierowań połączeń dostępne jest w BOU lub poprzez Internetowy System Obsługi.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na
http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań), Regulaminu Serwisów „Granie na Czekanie”
/ „Szafa Gra”, Regulaminu Usługi Dodatkowej „Prenumeraty”, Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 4 w 1 dla Użytkowników T-Mobile
na kartę, Warunki Oferty Promocyjnej „1GB na start i każdy następny 1 GB za 5 zł” i Regulamin korzystania ze strony internetowej
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www.t-mobile.pl oraz niektórych serwisów z nią związanych. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie
internetowej Operatora www.t-mobile.pl.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych
z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
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