Warunki Oferty Promocyjnej „oglądaj, gdzie chcesz” dla
użytkowników serwisu internetowego strefa t-mobile w
player.pl
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Opis Oferty
Oferta „Oglądaj, gdzie chcesz” dla Użytkowników Serwisu Player.pl w T-Mobile (zwana dalej „Ofertą”), dostępna będzie w okresie od
03.12.2015r. do wycofania, które nastąpi nie później niż z upływem dnia 03.12.2017. Usługa jest świadczona przez TVN S.A. z
siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-952) przy ul. Wiertniczej 166, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883, z udogodnieniami ze strony T-Mobile Polska S.A. z siedzibą z Warszawie, ul.
Marynarska 12, 02-647 Warszawa („Operator”).
Z Oferty może skorzystać każdy Użytkownik Serwisu Internetowego Strefa T-Mobile w Player.pl (dalej „Serwis”), czyli:
Abonent T-Mobile, Abonent Mix, Abonent Heyah, Abonent Heyah Mix, czyli abonent będący stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie;
Użytkownik T-Mobile na kartę, Użytkownik Heyah, czyli abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej),
który zarejestrował się i korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Strefa T-Mobile Player.pl („Regulamin”).
Udostępnia się cztery opcje korzystania z Serwisu:
Start – bezpłatna opcja, której dostępność zależna jest od warunków Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.
Kids – na podstawie Oferty opłata cykliczna za każdy 30 dniowy cykl korzystania z opcji Kids wynosi 4,99 zł
Multi - na podstawie Oferty opłata cykliczna za każdy 30 dniowy cykl korzystania z opcji Multi wynosi 14,99zł.
Sport – na podstawie Oferty opłata cykliczna na każdy 30 dniowy cykl korzystania z opcji Sport wynosi 15,90zł
Użytkownik, który po raz pierwszy aktywował Serwis w opcji Multi przez pierwszy, 30 dniowy cykl, może korzystać z tego serwisu
nieodpłatnie to znaczy bez obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa w pkt. 3.3. Po upływie okresu wskazanego powyżej następuje
naliczanie opłaty zgodnie z pkt. 3.
Użytkownik, który korzysta z Serwisu Player.pl w T-Mobile w opcji Multi jest uprawniony do bezpłatnej transmisji danych na terenie
Polski w sieci T-Mobile w ramach oglądania materiałów wideo opcji Multi.
Użytkownik, który korzysta z Serwisu Player.pl w T-Mobile w opcji Kids jest uprawniony do bezpłatnej transmisji danych na terenie
Polski w sieci T-Mobile przez 5 godzin w każdym cyklu 30-dniowym w ramach oglądania materiałów wideo opcji Kids. Po upływie 5
godzin, o których mowa powyżej opłata za transfer danych jest naliczana zgodnie z posiadaną przez Użytkownika taryfą.
Użytkownik, który korzysta z opcji Start ponosi opłatę za transmisję danych zgodnie z posiadana taryfą.
Użytkownik , który korzysta z opcji Sport ponosi opłatę za transmisję danych zgodnie z posiadana taryfą.
Świadczenie usługi nielimitowanej transmisji uzależnione jest od pozostawania aktywnym użytkownikiem Serwisu. Oznacza to, że
świadczenie usługi nielimitowanej transmisji zostanie wstrzymane w przypadku ustania Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych przez T-Mobile lub umowy dotyczącej Serwisu, jak również w przypadku zawieszenia lub zablokowania takich
usług.
Warunki niniejszej Oferty są niezależne od warunków innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Operatora, w tym także od akcji
promocyjnych, które będą przez Operatora prowadzone w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora, chyba, że
postanowienia innych wzorców umownych Operatora wyraźnie stanowią inaczej.
W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Serwisu Internetowego Strefa T-Mobile Player.pl z
postanowieniami Oferty pierwszeństwo będą miały postanowienia Oferty.
W sprawach nieuregulowanych w Ofercie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz właściwego dla danego Użytkownika
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. W szczególności terminy pisane w niniejszym dokumencie od dużej litery, a w
nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w powyższych dokumentach.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Abonenta. Lista aktualnych ofert promocyjnych dostępna jest na stronie http://www.t-mobile.pl. Warunki dostępności
usługi nielimitowanej transmisji w ramach ofert promocyjnych Operatora określają regulaminy tych ofert lub promocji.

Obowiązuje od dnia 0.12.2014 r. ze zmianami z dnia 01.03.2016 r.
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