Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Minuty DO UE”
(zwane dalej „Warunkami”)
1.

Ogólny opis oferty

1.1.

W okresie od dnia 18.01.2022 r. do wycofania niniejszej oferty przez Operatora, T-Mobile Polska S.A. (dalej: „Operator”) oferuje opcję
Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na poniższych zasadach, zwaną dalej Usługą „Minuty do UE”. Zaprzestanie oferowania
niniejszych Warunków, w tym wycofanie ich przez Operatora przed wskazanym powyżej terminem, nie będzie mieć wpływu na prawa
osób, które związały się tymi Warunkami.
Definicje:
Abonent T-Mobile - abonent będący stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem.
Z niniejszej oferty mogą skorzystać Abonenci T-Mobile korzystający z taryfy JUMP proFIRMA. Abonent T-Mobile, który aktywuje
Usługę „Minuty do UE” na niniejszych Warunkach zwany jest dalej Abonentem.
Usługa „Minuty i SMS w UE” umożliwia – w ramach opłaty, o której mowa w pkt 3 poniżej - wybranie przez Abonenta pakietu
obowiązującego na połączenia międzynarodowe.
Usługi międzynarodowe w ramach pakietu obowiązują przy połączeniach głosowych do krajów Unii Europejskiej oraz państw
nienależących do unii, ale należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; aktualna, szczegółowa lista państw/terytoriów
wchodzących w skład Strefy międzynarodowej 1A znajduje się na www.t-mobile.pl

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.5.1. Usługi międzynarodowe wchodzące w skład pakietu to połączenia głosowe wychodzące, wykonywane z Polski do strefy podanej w

pkt 1.4.1 niniejszych Warunków – w ilościach:

1.5.1.1.
Minuty do UE bez limitu – Nielimitowane,
1.5.1.2.
Pakiet 100 Minut do UE – 100 minut,
1.5.1.3.
Pakiet 200 Minut do UE - 200 minut.
1.6.
Dokonana przez Abonenta zmiana taryfy na inną niż taryfa JUMP proFIRMA, powoduje dezaktywację Usługi „Minuty do UE”, czyli

zakończenie możliwości korzystania z Usługi.

2.

Aktywacja i korzystanie z Usługi „Minuty do UE”

2.1.
Usługa „Minuty do UE” jest aktywowana:
2.1.1. automatycznie przy podpisaniu Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „UOŚUT”) na taryfie JUMP proFIRMA lub

aneksu do UOŚUT na taryfie JUMP proFIRMA albo

2.1.2. na wniosek Abonenta przy podpisaniu UOŚUT na taryfie JUMP proFIRMA lub aneksu do UOŚUT na taryfie JUMP proFIRMA, o ile

2.3.

warunki promocyjne taryfy przewidują taką możliwość.
Usługa zostanie aktywowana w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu podpisania UOŚUT lub aneksu do UOŚUT przez
Abonenta.
Usługa jest usługą cykliczną i odnawia się na początku każdego Cyklu Rozliczeniowego.

3.

Opłata za Usługę „Minuty do UE”

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Za Usługę „Minuty do UE” Abonent ponosi opłatę cykliczną w wysokości:
Pakiet 100 Minut do UE – 20 zł netto (24,60 zł z VAT),
Pakiet 200 Minut do UE – 40 zł netto (49,2 zł z VAT),
Minuty do UE bez limitu – 150 zł netto (184,50 zł z VAT).
W ramach pakietu połączenia głosowe międzynarodowe naliczane są za każdą rozpoczętą minutę takiego połączenia.
Niepełne wykorzystanie Usługi w danym Cyklu Rozliczeniowym nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za Usługę.
Usługa rozliczana jest cyklicznie, proporcjonalnie i z góry, zgodnie z Cyklem Rozliczeniowym właściwym dla Abonenta.
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.
Po wykorzystaniu pakietu w danym Cyklu Rozliczeniowym, opłaty za korzystanie z połączeń międzynarodowych naliczane będą
zgodnie z właściwym dla Abonenta Cennikiem taryfy JUMP proFIRMA.

2.2.

3.6.
4.

Inne postanowienia

4.1.

Usługa nie dotyczy następujących połączeń: transmisja danych, połączenia wideo, numery alarmowe, usługowe i specjalne, Numery
Premium.
Skorzystanie z niniejszej Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez Abonenta.
Operator zastrzega sobie prawo wycofania niniejszej Oferty w dowolnym terminie, co nie będzie mieć wpływu na prawa Abonentów,
którzy związali się niniejszymi Warunkami.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Operatora, którym związany jest Abonent.

4.2.
4.3.
4.4.

Obowiązuje od dnia 18.01.2022

