regulamin usługi „stop Alert w T-Mobile na kartę oraz MIX”

1.

Opis oferty
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i zakres korzystania z usługi „Stop Alert” (dalej „Usługa”) świadczonej przez TMobile Polska S.A. (zwany dalej „T-Mobile Polska”) dla wprowadzonej przez T-Mobile Polska Klientom, w okresie od dnia
30.04.2016r. do odwołania domyślnej funkcjonalności automatycznego wysyłania komunikatu z informacją o niskim stanie konta
(„Funkcjonalność”). Funkcjonalność nie wymaga aktywacji i zostaje włączona przez Operatora domyślnie wszystkim Klientom, co
skutkuje wysyłaniem bezpłatnego komunikatu do Klientów, których stan konta w danym dniu po zrealizowanym połączeniu będzie
równy lub niższy od kwoty 1 PLN.

2.
2.1.

Warunki oferty
Regulamin dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę w tym Użytkowników Internet na kartę w T-Mobile *, korzystających z taryfy
Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot, Frii oraz Abonentów Mix korzystających z jednej z taryf: Mixera25, Mixera50, Mix 25, Mix 50,
Nowy Tak Tak Fon, Fon, Tak Tak Fon (Happy), Frii Mix (zwanych dalej „Klienci” lub „Klient”)
Komunikat wysyłany będzie raz dziennie.
Klient ma możliwość zarządzania funkcjonalnością poprzez Usługę:

2.2.
2.3.

Dezaktywacja

Status

Aktywacja

SMS ( 0zł ) na numer 429 o treści:
NIE

STATUS

TAK

Wysłanie bezpłatnego Ekspresowegoo kodu:
*140*555*1#

*140*555*2#

*140*555#

po połączeniu z Konsultantem pod numerem *9602 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem)
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Usługa działa, gdy Użytkownik jest zalogowany do sieci T-Mobile Polska. W roamingu usługa jest nieaktywna.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na
www.t-mobile.pl.
Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2016.04.30
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