
 

Obowiązuje od dnia 2016.08.12  1 
 

 

Regulamin PRomocji „Powiększenie blueconnect” w taRyfach data 

i blueconnect 

 
1. W okresie od dnia 12.08.2016 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. - operator sieci T-Mobile (zwany dalej 

Operatorem) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie ( zwanym dalej „Regulaminem”) usługę „powiększenie 
blueconnect” (zwaną dalej „Usługą”) na poniższych warunkach. 

2. Do skorzystania z oferty na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem uprawnieni są Abonenci T-Mobile korzystający z taryf: data 
lub blueconnect, którzy zlecą aktywowanie dla ich numerów telefonów sieci T-Mobile jednego z pakietów ‘powiększenie 
blueconnect”. 

3. Opłata za Usługę jest doliczana do rachunku telefonicznego dla numeru, dla którego nastąpiła aktywacja i wynosi odpowiednio 

 
powiększenie blueconnect Opłata jednorazowa 

1 GB 10,00 zł z VAT 

5 GB 14,99 zł z VAT 

25 GB 24,99 zł z VAT 

 
 
4. Usługa „powiększenie blueconnect” umożliwia zwiększenie miesięcznego limitu danych w ramach posiadanej usługi blueconnect. 
5. W przypadku numerów blueconnect, na których została ograniczona prędkość transmisji danych, aktywacja usługi spowoduje 

przywrócenie pierwotnych parametrów transmisji danych. Po wykorzystaniu dodatkowego limitu danych w usłudze blueconnect 
Operatorowi przysługuje prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kBit/sek 

6. Wybrany przez Abonenta pakiet zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od zlecenia jego aktywowania. 
7. Abonent aktywuje Usługę w jeden z następujących sposobów: 
7.1. poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Abonenta (602 900 – opłata za połączenie zgodna z aktualnym Cennikiem) 
7.2. poprzez dedykowaną stronę www wyświetlaną Abonentowi w momencie ograniczenia parametrów technicznych transmisji 
8. Warunkiem aktywacji Usługi jest rozłączenie połączenia internetowego. 
9. Dane niewykorzystane w ramach usługi „powiększenie blueconnect” nie są przenoszone na kolejny Cykl Rozliczeniowy.  
10. Opłata za usługę „powiększenie blueconnect” oraz przyznany limit danych nie są rozliczane proporcjonalnie. 
11. Oferta promocyjna dotyczy usługi dostępu do Internetu świadczonej w oparciu o technologie pakietowej transmisji danych w zasięgu 

sieci T-Mobile, dla Klientów posiadających urządzenia działające z kartą SIM Operatora z możliwością korzystania z pakietowej 
transmisji danych. 

12. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie na terenie Polski. Aktywacja usługi nie wpływa na opłaty za transmisję danych poza 
granicami Polski, gdzie opłaty pobierane będą zgodnie z taryfą z  której korzysta Abonent .  

13. T-Mobile Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych danych w 
ramach połączeń z APN Internet. 

14. T-Mobile Polska S.A. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych w ramach połączeń z APN 
Internet. 

15. T-Mobile Polska S.A. dokładając należytych starań, będzie dążyć do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oferowanych połączeń z 
APN Internet. 

16. T-Mobile Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od T-
Mobile Polska S.A. 

17. T-Mobile Polska S.A. zastrzega sobie prawo do lokalnej czasowej niedostępności sieci w nocy z powodu wykonywania prac 
optymalizacyjnych na części elementów sieciowych. T-Mobile Polska S.A. dołoży wszelkich starań aby zminimalizować okres 
niedostępności sieci. 

18. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od specyfikacji technicznej modemu, zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej, 
obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. 

19. T-Mobile Polska S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn. 
Informacja o zmianie Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniu Promocji zostanie podana przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. do 
wiadomości na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl. 

20. W związku z niniejszą ofertą Abonent nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej promocji bezpośrednio lub 
pośrednio osobom trzecim. 

21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie maja postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A. z siedziba w Warszawie, oraz obowiązującego Cennika Usług 

22. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość 
opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości 
wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT. 

http://www.era.pl/

