Warunki Oferty Promocyjnej
„Starter T-Mobile na kartę na ferie"”
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Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 01.03.2017 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie
dłużej niż do dnia 31.05.2017r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość zamówienia w Internecie na
www.t-mobile.pl, bezpłatnych pakietów startowych „Starter T-Mobile na kartę na ferie” na zasadach opisanych w niniejszych
Warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
W pakiecie startowym klientowi udostępnia się Kartę SIM oraz początkowy stan konta w wysokości 1 zł.
Na dany adres wskazany przez klienta jako właściwy do otrzymania startera może być zamówiony maksymalnie 1 pakiet startowy TMobile na kartę.
Aktywacja zestawu startowego wiąże się ze zniesieniem blokady na usługi roamingowe.
Startery te są przeznaczone do dystrybucji wyłącznie bezpłatnie i nie mogą być dystrybuowane ani sprzedawane w jakiejkolwiek innej
formie.
„Starter T-Mobile na kartę na ferie”
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 1 zł z VAT
Ważność Konta na połączenia wychodzące 30 dni od wykonania pierwszego połączenia
Ważność Konta na połączenia przychodzące 7 dni od wygaśnięcia Ważności Konta (na połączenia wychodzące)
 Usługę „Pakiet 250 MB”
Starter zawiera
30.06.2017
r.
Ważność startera

2.
2.1.

Usługa „Pakiet 250 MB”
Użytkownik*, który aktywuje pakiet startowy „Starter T-Mobile na kartę na ferie” będzie miał możliwość skorzystania z usługi „Pakiet
250 MB”.
2.2. Oferta obowiązuje w roamingu wyłącznie w następujących krajach: Austria, Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja,
Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Węgry i Macedonia. Kraje te nazywane są dalej łącznie „Międzynarodowa Strefą T-Mobile”.
2.3. Usługa polega na możliwości korzystania z bezpłatnej pakietowej transmisji danych do wysokości 250 MB w Międzynarodowej Strefie
T-Mobile przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych.
2.4. Wskazany okres 14-dniowy jest liczony od pierwszego skorzystania z bezpłatnej pakietowej transmisji danych w roamingu w
Międzynarodowej Strefie T-Mobile.
2.5. „Pakiet 250 MB” zostanie uruchomiony automatycznie pod warunkiem wykonania transmisji danych w roamingu w Międzynarodowej
Strefie T-Mobile.
2.6. O włączeniu „Pakietu 250 MB” Użytkownik zostanie poinformowany bezpłatną wiadomością SMS przez Operatora.
2.7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu usługi ekspresowym kodem *140*251*1#
2.8. Użytkownik nie ma możliwości zlecenia dezaktywacji usługi.
2.9. Usługa jest rozliczana w pierwszej kolejności przed cennikiem oraz innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.
2.10. W przypadku wykorzystania wszystkich jednostek z „Pakietu 250MB ”, następuje blokada transmisji danych. Użytkownik ma
możliwość zakupu pakietu internetowego w ramach Oferty „Travel & Surf UE – Pakiety internetowe w roamingu”.
2.11. Na Numer Telefonu, na którym aktywowana jest usługa, wysyłane będą SMSy informujące:
2.11.1. o rozpoczęciu korzystania z usługi,
2.11.2. o częściowym wykorzystaniu „Pakietu 250MB”,
2.11.3. o wykorzystaniu pakietu 250 MB, po którym nastąpi blokada pasma
2.12. Przy korzystaniu z usługi dane naliczane są 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 czasu polskiego dane są zaokrąglane w górę, do
pełnej jednostki taryfikacyjnej 1kB
2.13. Oferta może być aktywowana po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 2.5. do dnia 31.05.2017 r. (włącznie).
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Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.
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).
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– 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.

Obowiązuje od dnia 2017.01.31
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