Warunki Oferty Promocyjnej „Starter Internet na kartę
blueconnect dla wybranych klientów t-Mobile”
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 23.10.2012 do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednakże nie później
niż do dnia 31.12.2013 T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych
dalej „Warunkami”) Starter Internet na kartę blueconnect, którego specyfikację zamieszczono poniżej.
Niniejsza oferta dotyczy ograniczonej liczby Starterów T-Mobile na kartę i kierowana jest tylko do wybranych abonentów lub
potencjalnych abonentów Operatora („Klienci”).

1.2.

Starter Internet na kartę blueconnect dla Klientów
Cena produkt bezpłatny dystrybuowany w ramach akcji promocyjnych Operatora
Taryfa Internet na kartę blueconnect
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 5 zł z VAT
Ważność konta na połączenia wychodzące 14 dni *
Ważność konta na połączenia przychodzące 1,5 miesiąca *
Pakiet zawiera Promocyjną opcję usługi „Darmowy Internet przez jeden dzień”
* czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego
2.

Numery informacyjne
Komenda

Sprawdzenie stanu konta

Numer /
Ekspresowy kod
*101#

Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie
Ekspresowego kodu
opłata zgodna z cennikiem

*9898

opłata zgodna z cennikiem

Połączenie z Biurem
Obsługi Użytkownika

*9602

opłata zgodna z cennikiem

602 960 200

opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie

Informacja handlowa

0 801 202 602

opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Opcja usługi „Darmowy Internet przez jeden dzień”.
Każdemu użytkownikowi, który zwiąże się niniejszymi warunkami, udostępniona zostanie możliwość aktywacji promocyjnej opcji
usługi „Darmowy Internet przez jeden dzień” (dalej” „Opcja Promocyjna”).
W ramach Opcji Promocyjnej Użytkownik otrzyma jednorazowo 24 godziny korzystania z pakietowej transmisji danych, w trakcie
których nie zostaną pobrane żadne inne opłaty za transmisję danych na terenie Polski.
Aktywacja Opcji Promocyjnej możliwa jest na karcie SIM, na której wykonane zostało wcześniej połączenie na dowolny, płatny lub
bezpłatny numer krajowy lub połączenie transmisji danych.
Opcję Promocyjną aktywować można wysyłając SMS o treści A pod bezpłatny numer 80448.
Aktywacja Opcji Promocyjnej nastąpi najpóźniej w ciągu 72 godzin od zlecenia i zostanie potwierdzona wiadomością SMS, w której
podany zostanie termin udostępnienia Opcji Promocyjnej.
Opcję Promocyjną można aktywować raz na jednym Starterze.

4.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
4.1. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
4.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
4.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
przedsiębiorcy lub
4.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 4.1.1 i 4.1.2.
4.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.

Postanowienia końcowe
Do chwili pierwszego doładowania konta Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty znajdującej się na koncie w chwili aktywacji
Startera Internet na kartę blueconnect na usługi o podwyższonej opłacie, w szczególności na połączenia na Numery Premium.
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 stronie www.t-mobile.pl,
postanowienia Cennika Internet na kartę blueconnect,
postanowienia Cennika doładowań Internet na kartę blueconnect,
postanowienia Warunków oferty standardowej Internet na kartę blueconnect.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek
podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. Stan konta oraz wartość
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poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika o stanie konta
podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
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