Warunki Oferty Promocyjnej „nielimitowane rozmowy, SMS-y i
internet ZA PRZENIESIENIE NUMERU DO T-Mobile na kartę”
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Opis oferty
W okresie od dnia 22.10.2016r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 03.01.2017r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje promocyjne warunki przeniesienia numeru z sieci innego operatora do Sieci Operatora w systemie T-Mobile na
kartę.
Niniejsza Oferta promocyjna (zwana dalej „Ofertą”) dotyczy tylko i wyłącznie klientów korzystających z usługi przeniesienia numeru do
systemu T-Mobile na kartę, zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez T-Mobile Polska S.A. usługi przeniesienia numeru przy
zmianie dostawcy usług dla mobilnych usług T-Mobile i T-Mobile na kartę”.
Warunki oferty
Klientowi, który w ramach niniejszej Oferty złoży wniosek o przeniesienie numeru telefonu od swojego dotychczasowego operatora do
oferty T-Mobile na kartę i stanie się Użytkownikiem T-Mobile na kartę* w taryfie Frii (zwany dalej „Użytkownikiem”), po pierwszym
jednorazowym doładowaniu konta za minimum 25zł zostanie włączona automatycznie na jego Numerze Telefonu usługa
„Nielimitowane Rozmowy, SMS-y i Internet” (zwana dalej „Usługą”).
W ramach Oferty Użytkownik może skorzystać z Usługi, w ramach której, co 30 dni za kwotę 25zł (zwaną dalej „Opłatą Cykliczną”)
otrzymuje usługę nielimitowanych połączeń do wszystkich krajowych sieci, nielimitowanych SMS-ów do wszystkich krajowych sieci
komórkowych oraz nielimitowanego transferu danych. Nielimitowany transfer danych dostępny jest przez okres 3 cykli 30-dniowych,
po tym okresie następuje ograniczenie transferu danych do 10GB w danym cyklu 30-dniowym.
Użytkownik w każdym momencie może bezpłatnie sprawdzić status Usługi poprzez wysłanie ekspresowego kodu *140*284*1#.
Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od spełnienia warunku wskazanego w pkt 2.1 powyżej i zapewnieniu środków na koncie
pozwalających na pobranie Opłaty Cyklicznej. W przypadku Użytkowników przebywających w roamingu, czas ten może zostać
wydłużony do 14 dni. Aktywacja Usługi zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Opłata Cykliczna będzie naliczana z góry za 30 dni korzystania przez Użytkownika z Usługi (zwanych dalej „Cyklem Usługi”), a
następnie pobierana, co 30 dni licząc od daty jej aktywacji, nie później niż do 72 godzin od momentu upływu poprzednich 30 dni
korzystania z Usługi, z zastrzeżeniem pkt. 2.17.
Użytkownik w ramach Usługi w okresie jej aktywności otrzymuje możliwość:
wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych. Usługa nie dotyczy połączeń
wykonywanych w roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na numery usługowe (za wyjątkiem numeru do
Biura Obsługi Użytkownika), specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych,
wysłania nielimitowanej liczby wiadomości tekstowych SMS. Usługa dotyczy tylko wysyłania krajowych wiadomości SMS na krajowe
numery komórkowe. Usługa nie dotyczy wiadomości wysyłanych w roamingu, na numery międzynarodowe, usługowe, o
podwyższonej płatności,
nielimitowany transfer danych przez okres 3 Cykli Usługi, a następnie pakiet danych 10 GB do wykorzystania na krajową pakietową
transmisję danych realizowaną w sieci Operatora. 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 Użytkownika pakietu danych Użytkownik nie będzie mógł korzystać
z pakietowej transmisji danych w ramach Usługi. Usługa umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji
danych w zasięgu sieci Operatora na terenie Polski, realizowana 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. Dane niewykorzystane w bieżącym Cyklu Usługi nie przechodzą
na kolejny Cykl Usługi i są automatycznie kasowane.
Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące oraz stan konta równy co najmniej 0 zł.
Pierwszy cykl 30-dniowy rozpoczyna się w dniu aktywacji Usługi. W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty
Cyklicznej możliwość korzystania z Usługi ulega zawieszeniu na okres 90 dni. Jeśli we wskazanym okresie konto Użytkownika zostanie
doładowane i pobrana zostanie Opłata Cykliczna, możliwość korzystania z Usługi zostanie odwieszona. W takiej sytuacji rozpocznie
się nowa rachuba Cyklu Usługi – pierwszy cykl 30-dniowy liczy się od dnia następującego po dniu odwieszenia. W przypadku braku
na koncie Użytkownika środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej w okresie 90 dni od momentu jej zawieszenia Usługa
zostanie automatycznie dezaktywowana. W przypadku gdy Użytkownik doładowuje konta uniemożliwiającą pobranie Opłaty
Cyklicznej będzie mógł korzystać z Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z warunkami posiadanej taryfy.
W przypadku dezaktywacji Usługi pobrana Opłata Cykliczna nie podlega zwrotowi.
Połączenia, wysłane SMS-y oraz transfer danych wykonywane w ramach Usługi rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w
złotych oraz przed innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika, chyba, że warunki wybranych ofert stanowią
inaczej.
Opłat Cykliczna nie może być pokryta z Super Złotówek zgromadzanych na koncie Użytkownika w ramach Warunków Oferty
Promocyjnej „Podwójne Doładowanie”.
Klienci korzystający z usługi przeniesienia numeru do T-Mobile na kartę nie są uprawnieni do skorzystania z oferty „Bonusy za
rejestrację”.
Aktywacja Usługi oznacza automatyczną dezaktywację następujących opcji usługowych (zarówno w wersji płatnej od razu, jak
również płatnej po bezpłatnym okresie promocyjnym - „na próbę”): „Pakiet 30 minut do wszystkich sieci”, „Pakiet 60 minut do
wszystkich sieci”, „Pakiet 120 minut do wszystkich sieci”, „Pakiet 120 minut do Heyah i T-Mobile”, „Pakiet 600 minut do Heyah i TMobile”, „ JUMP na kartę na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do Heyah i T-Mobile na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do Heyah i TMobile na 30 dni”, „Frii rozmowy w T-Mobile i Heyah”, „Nielimitowane rozmowy do wszystkich na 30 dni”, „Nielimitowane rozmowy do
wszystkich na 7 dni”.
Jeżeli na koncie Użytkownika jest aktywna Usługa, zlecenie aktywacji opcji usługowych (zarówno w wersji płatnej od razu, jak również
płatnej po bezpłatnym okresie promocyjnym - „na próbę”) wymienionych w pkt. 2.10.2. zostanie odrzucone. Włączenie tych opcji
usługowych wymaga uprzedniego wyłączenia Usługi oraz ponownego zlecenia aktywacji wybranej opcji usługowej.
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2.15. Operator zastrzega sobie prawo do automatycznego przerywania połączeń po upływie 60 minut.
2.16. Dezaktywacja Usługi przez Użytkownika możliwa jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika. Dezaktywacja Usługi nastąpi w
ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia wyłączenia Usługi przez Użytkownika. Dezaktywacja zostanie potwierdzona SMS-em od
Operatora.
2.17. W przypadku dezaktywacji Usługi pobrana Opłata Cykliczna nie podlega zwrotowi.
2.18. Usługa zostanie dezaktywowana w przypadku zmiany taryfy na taryfę inną niż Frii.
2.19. Skorzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Oferty.
2.20. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
2.21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika właściwego dla aktualnie
posiadanej taryfy oraz postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Systemie T-Mobile na
Kartę”.
2.22. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
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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