Cennik usługi Nielimitowany roaming T-Mobile i Internet 1 GB – na
kartę

Usługa

1.
2.
3.
4.

Wykonywanie oraz odbieranie połączeń
głosowych z Międzynarodowej Strefy TMobile do tej strefy i Polski
Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości
tekstowych SMS z Międzynarodowej Strefy
T-Mobile do tej strefy i Polski
Wysyłanie oraz odbieranie wiadomości
multimedialnych MMS z Międzynarodowej
Strefy T-Mobile do tej strefy i Polski
Korzystanie z pakietowej transmisji danych
do wysokości 1 GB w Międzynarodowej
Strefie T-Mobile

Cena

Bezpłatne

Objaśnienia
1. Cennik obowiązuje od dnia 13.06.2016r. do dnia 31.08.2016r. wobec Użytkowników T-Mobile na kartę, którzy korzystają z taryfy Frii,
Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub Hot.
2. Wskazany Użytkownik T-Mobile na kartę może związać się niniejszym cennikiem w okresie13.06.2016r. – 31.08.2016r. pod warunkiem,
iż jest aktywny w sieci T-Mobile od minimum 100 dni, liczonych od daty aktywacji Karty SIM oraz poprzez dokonanie doładowania
nominałem min. 50 zł.
3. Doładowanie takie daje Użytkownikowi T-Mobile na kartę uprawnienie do skorzystania z usługi „Nielimitowany Roaming T-Mobile i
Internet 1 GB – Na kartę”, o której nowa w niniejszym cenniku (zwanej w nim „Usługą”) na niniejszych zasadach.
4. Tworzy się nową strefę roamingową określaną jak Strefa Międzynarodowa T-Mobile, w skład której wchodzą: Albania, Austria,
Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Grecja, Holandia, Macedonia, Niemcy, Rumunia, Słowacja oraz Węgry.
5. Usługa polega na możliwości korzystania przez 7 dni, bez pomniejszenia stanu konta, z następujących świadczeń:
5.1. wykonywanie/odbieranie połączeń głosowych, wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS i MMS oraz korzystanie z transmisji danych
do wysokości 1 GB – w ramach tej strefy,
5.2. wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie wiadomości SMS i MMS z tej strefy do Polski,
5.3. odbieranie na terenie tej strefy połączeń głosowych i wiadomości SMS/MMS z Polski.
6. W okresie od dnia 13.06.2016r. do dnia 31.08.2016r Użytkownik T-Mobile na kartę może nabyć uprawnienie do Usługi maksymalnie
dwa razy. Uzyskanie drugiego uprawnienia do Usługi wymaga ponownego uzupełnienia konta nominałem o wartości min 50 zł. W
przypadku nabycia drugiego uprawnienia jego realizacja jest niezależna od realizacji uprawnienia pierwszego.
7. Początek korzystania z 7-dniowego okresu Usługi musi nastąpić najpóźniej dnia 31.08.2016r.
8. Wskazany okres 7-dniowy jest liczony od pierwszego wykonania lub odebrania rozmowy, wysłania lub odebranie wiadomości
SMS/MMS lub skorzystania z pakietowej transmisji danych - w roamingu w Międzynarodowej Strefie T-Mobile.
9. Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości SMS /MMS na numery premium nie jest objęte Usługą i będzie naliczane zgodnie z
cennikiem „Cennik numery premium dla Użytkowników T-Mobile na kartę” właściwym dla Użytkownika T-Mobile na kartę.
10. Usługa „Nielimitowany Roaming T-Mobile i Internet 1 GB – Na kartę” jest rozliczana w pierwszej kolejności przed cennikiem oraz innymi
opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.
11. Powyższe zasady obowiązują wyłącznie w okresie 13.06.2016r. – 31.08.2016r., po czy zostają przywrócone poprzednie warunki. Nie
ogranicza to jednak uprawnień wskazanego Użytkownika T-Mobile na kartę do korzystania z Usługi w sytuacji, gdy korzystanie z niej
rozpoczęło się przed końcem dnia 31.08.2016r., a koniec 7-dniowego okresu przypada po tym terminie.
12. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Usługi ekspresowym kodem *140*274*1#
13. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji Usługi poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
14. Usługę udostępnia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Obowiązuje od dnia 2016-06-13 do dnia 2016-08-31
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