Cennik taryfy blueconnect
Taryfa blueconnect może być aktywowana wyłącznie z usługą blueconnect. Dezaktywacja usługi blueconnect nie jest możliwa.
Opłata Abonamentowa za usługę blueconnect
(APN: internet lub inny APN udostępniony przez
Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem
ogólnego użytku, oraz punkty dostępowe HotSpot)

99,00 zł netto
121,77 zł z VAT

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 2 GB transferu w danym Cyklu
rozliczeniowym.
Usługa blueconnect pozwala na realizację Pakietowej transmisji danych również na APN: Net lub Prywatny APN (w przypadku wykupienia
odpowiedniej usługi przez Klienta biznesowego).
Naliczanie opłat za przesłane dane
Korzystanie z usługi blueconnect na terenie kraju nie powoduje naliczania dodatkowych opłat.
 W przypadku korzystania z Pakietowej transmisji danych na terenie kraju dane naliczane są za każdy rozpoczęty 1 kB, oddzielnie za dane
wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB = 1024B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są
zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej.
 W przypadku korzystania z punktów dostępowych HotSpot na terenie kraju dane naliczane są za każdy rozpoczęty 1 kB, łącznie za dane
wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB = 1024B, maksymalny czas trwania połączenia wynosi 24h. Po
zakończeniu połączenia dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej
 Opłata Abonamentowa za usługę Poczta elektroniczna jest bezpłatna.
WAP specjalny

opłata za korzystanie z
poszczególnych serwisów

bezpłatnie lub opłata za korzystanie jest widoczna na wyświetlaczu telefonu +
opłata za WAP (APN: internet) zgodna z taryfą

UsłUgi i opłaty sieciowe
99,00 zł netto
121,77 zł z VAT

Przyłączenie do sieci
Zawieszenie, Wznowienie usług

Zawieszenie usług na
życzenie Abonenta na
zadeklarowany okres

do 3 miesięcy

70,00 zł netto
86,10 zł z VAT

do 6 miesięcy

140,00 zł netto
172,20 zł z VAT

do 9 miesięcy

210,00 zł netto
258,30 zł z VAT

do 12 miesięcy

280,00 zł netto
344,40 zł z VAT

Wznowienie usług po zapłaceniu zaległych rachunków
Wznowienie usług na życzenie Abonenta
Aktywacja po dokonaniu cesji umowy

bezpłatne
50,00 zł netto
61,50 zł z VAT

Karta SIM
Wymiana karty SIM
Wymiana karty SIM (gdy jest wadliwa)

25,00 zł netto
30,75 zł z VAT
bezpłatna

Rachunek szczegółowy, Duplikat faktury
Jednorazowy rachunek szczegółowy (za każdy Cykl
rozliczeniowy)

5,00 zł netto
6,15 zł z VAT

Cennik ważny od 2011-06-05 ze zmianami z dnia 2011-08-01, 2013-05-27, 30.04.2016, 15.06.2017

Cennik taryfy data

Rachunek szczegółowy

wersja elektroniczna – bezpłatna*
wersja papierowa – 4,06 zł netto, 4,99 z VAT

Jednorazowy duplikat faktury

bezpłatny

* dostępna po zalogowaniu do Internetowego Systemu Obsługi
Otrzymanie Rachunku szczegółowego (jednorazowe lub cykliczne) wymaga złożenia zamówienia w BOA.
Inne opłaty
Wskazane poniżej opłaty nie dotyczą Abonenta, będącego konsumentem:
Opłata za zawieszenie z tytułu przekroczonego terminu
płatności

50,00 zł netto
61,50 zł z VAT

Pisemna informacja o zaległych należnościach

5,00 zł netto
6,15 zł z VAT

UsłUga blUeconnect
Usługa blueconnect może być aktywowana z taryfą data lub z taryfą blueconnect. Użytkownik korzystający z usługi blueconnect, który zakupił
taryfę blueconnect ma możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług o usługi telefoniczne poprzez bezpłatną migrację do taryfy data.
Migracja jest możliwa przez serwis Internetowy System Obsługi (dostępny na stronie www.t-mobile.pl). Operator zastrzega sobie prawo
ograniczenia dostępu do usługi Internetowego Systemu Obsługi oraz ograniczenia w zakresie dostępnych opcji.
Dodatkowo zmiany może dokonać Konsultant Biura Obsługi Abonenta. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi
Abonenta (600 600 600 – opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie.
Pozostałe usługi niewymienione w niniejszym cenniku nie są dostępne w taryfie blueconnect.
Cennik obowiązuje dla umów i aneksów zawartych od dnia 01.08.2012 r.
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.
odesłanie w kwestii UsłUg roamingowych
Ceny usług roamingowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w „Cenniku Usług Roamingowych „P” – Dla Abonentów Rynku
Prywatnego T-Mobile.”.
objaśnienia
W danym Cyklu rozliczeniowym można tylko raz dokonać: aktywacji, dezaktywacji albo zmiany ustawień w usługach.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z usług są dostępne na stronie www.t-mobile.pl.
Cesja umowy
Abonent po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Operatora oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora może dokonać cesji praw
z umowy na rzecz osoby trzeciej. Osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana jest zapłacić opłatę z tytułu aktywacji numeru
po dokonaniu cesji.
Cykl rozliczeniowy
Okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
rozpoczynający się i kończący się we wskazanych przez Operatora na fakturze dniach miesięcy kalendarzowych. Operator zastrzega sobie
prawo obciążenia faktury Abonenta w późniejszych Cyklach rozliczeniowych z tytułu wykonania usług krajowych, międzynarodowych lub w
sieci innego operatora.
Kaucja
Zgodnie z regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Operator zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia umowy lub jej
wykonania od złożenia przez Abonenta kaucji. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności wobec
Operatorai jest zdeponowana na wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunku. Operator ma prawo żądać kwoty kaucji do wysokości 4000
zł z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi są wyższe niż kwota 4000 zł, kaucja może stanowić kwotę nie wyższą niż
dwukrotność kwoty należnych opłat. Kaucja nie podlega podatkowi VAT.
Limit kredytowy
Górna granica zobowiązań Abonenta w danym Cyklu rozliczeniowym wynosi 500 zł brutto. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w
Warunkach oferty promocyjnej limitu kredytowego innego niż w niniejszym cenniku.
Operator
Operator – T-Mobile Polska S.A.
Opłaty Abonamentowe
Opłaty Abonamentowe są naliczane za Cykl rozliczeniowy i płatne z góry. Opłaty Abonamentowe są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni,
w których w danym Cyklu rozliczeniowym wybrana taryfa lub usługa była aktywna.
Rachunek szczegółowy
Szczegółowy wykaz połączeń oraz usług wykonanych przez Abonenta.
WAP specjalny
WAP specjalny to usługa umożliwiająca dokonanie zamówienia wysłania lub pobrania na urządzenie końcowe SMS, MMS, plików
graficznych, audio, wideo lub innych elementów (np. punktów lub losów). Opłata za zamawiane elementy prezentowana jest każdorazowo na
ekranie urządzenia końcowego lub w komunikacie SMS przed rozpoczęciem korzystania z usługi (przed dokonaniem zamówienia) oraz w
materiałach dostawcy serwisu. Dodatkowo, w przypadku, gdy zamówienie elementu w ramach usługi WAP specjalny odbywa się z
wykorzystaniem usług transmisji danych naliczana jest opłata za przesyłanie danych, zgodnie z taryfą obowiązującą abonenta lub
regulaminem danego serwisu.
Korzystanie z serwisu w ramach usługi WAP specjalny może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. W przypadku usługi jednorazowej
opłata naliczana jest za jednorazowe skorzystanie z serwisu. W przypadku usługi cyklicznej, opłata naliczana jest z określoną dla danego
serwisu częstotliwością, do czasu dezaktywacji serwisu lub jego zakończenia.
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