Warunki Oferty Promocyjnej „Starter T-Mobile na kartę
dla klientów X-KOM”
1.
1.1.
1.2.

Ogólny opis oferty
W okresie od dnia10.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą
ofertą, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach ofertę „Starter TMobile na kartę dla Klientów X-KOM” (zwaną „Ofertą”).
Z Oferty mogą skorzystać Klienci X-KOM, którzy otrzymali wyszczególniony poniżej w tabeli Starter T-mobile na kartę dla Klientów
X-KOM i spełnią określone niniejszą Ofertą warunki .
Cena
Taryfa
Kwota do wykorzystania dostępna
od chwili aktywacji

Starter T-Mobile na kartę dla Klientów X-KOM
bezpłatny
Frii
5 zł z VAT

Ważność konta na połączenia
wychodzące

14 dni od wykonania pierwszego połączenia

Ważność Konta na połączenia
przychodzące

31 dni od wygaśnięcia Ważności Konta na połączenia wychodzące


Starter zawiera:
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bezpłatny pakiet 7 GB na start na 7 dni, aktywowany automatycznie po pierwszym
połączeniu,
po pierwszym doładowaniu Karty SIM za 25 zł zostaną aktywowane automatycznie:
 płatna oferta promocyjna „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł”
 bezpłatny pakiet 25 GB na 30 dni.

Pakiet 7 GB na start
Użytkownikowi*,który w okresie trwania niniejszej Oferty aktywuje Starter T-Mobile na kartę dla Klientów X-KOM zostanie automatycznie
przyznany bezpłatny pakiet 7GB na start („Bonus 7 GB”).
Bonus 7 GB polega na możliwości korzystania z pakietowej transmisji danych do wysokości 7GB, do wykorzystania na terenie kraju, w
Sieci Operatora, w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu aktywacji Bonusu. Aktywacja Bonusu nastąpi automatycznie po aktywacji
Karty SIM po pierwszym połączeniu głosowym.
Transmisja danych w ramach Bonusu 7 GB będzie naliczana za każde rozpoczęte 100 kB, sumarycznie za dane wysłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB. Transmisja danych realizowana jest w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego
urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie). W ramach niniejszej Oferty dostęp do sieci LTE aktywowany jest
automatycznie i nie ma możliwości jego dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o szczególnego rodzaju
Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany. Orientacyjna
mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.tmobile.pl.
Stan dostępnych jednostek w pakiecie 7 GB można sprawdzić za pomocą bezpłatnego Ekspresowego Kodu: *150*162*4#
Oferta Promocyjna „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł”
Użytkownikowi, który w okresie trwania niniejszej Oferty j aktywuje Starter T-Mobile na kartę dla Klientów X-KOM, po pierwszym
doładowaniu konta za 25 zł zostanie automatycznie włączona płatna oferta „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł”
świadczona na podstawie Warunków Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” dla Użytkowników TMobile na kartę”.
Pakiet 25 GB
Użytkownikowi, który doładuje konto za 25 zł w terminie do 90 dni od wykonania pierwszego połączenia, zostanie przyznany specjalny
pakiet 25 GB („Bonus 25 GB”).
Aktywacja Bonusu 25 GB nastąpi w ciągu maksymalnie 48 h od doładowania Karty SIM za 25 zł i zostanie potwierdzona wiadomością
SMS od Operatora.
Bonus 25 GB zostanie przyznany jednorazowo.
Bonus 25 GB polega na możliwości korzystania z pakietowej transmisji danych do wysokości 25 GB, do wykorzystania na terenie kraju,
w Sieci Operatora w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu aktywacji Bonusu.
Transmisja danych w ramach Bonusu 25 GB będzie naliczana za każde rozpoczęte 100 kB, sumarycznie za dane wysłane i odebrane
na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB. Transmisja danych realizowana jest w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego
urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie). W ramach niniejszej Oferty dostęp do sieci LTE aktywowany jest
automatycznie i nie ma możliwości jego dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o szczególnego rodzaju
Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany. Orientacyjna
mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.tmobile.pl.
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Bonus 25 GB jest wykorzystywany przed pakietem 10 GB z oferty „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł”, o której mowa w
pkt. 3.
Stan dostępnych jednostek w pakiecie GB można sprawdzić za pomocą bezpłatnego Ekspresowego Kodu: *103*22#.
W przypadku wykorzystania wszystkich jednostek (ilości GB) opłaty za połączenia z Internetem są naliczane zgodnie z cennikiem lub
posiadanymi przez Użytkownika dodatkowymi usługami.
Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej Oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika bezpłatnej usługi Domyślne
przekierowania na Pocztę Głosową. Usługa służy do automatycznego przekazywania połączeń przychodzących do Poczty Głosowej w
trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 30 sekund, 2) kiedy linia jest zajęta, 3) kiedy numer telefonu
jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Usługa pozostaje aktywna na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora), a także w
roamingu, przy czym Operator nie gwarantuje poprawnego działania Usługi w roamingu. Użytkownik ma możliwość ustawienia
dowolnego, krajowego numeru (innego niż numeru Poczty Głosowej, czyli +48602951000), na który będą przekierowywane połączenia
przychodzące (opłaty za połączenia przekierowane zgodne z Cennikiem).Próba skasowania przez Użytkownika własnego numeru
przekierowań, będzie powodować ponowne ustawienie przekierowań na Pocztę Głosową. Całkowite skasowanie przekierowań
połączeń dostępne jest w BOU lub poprzez Internetowy System Obsługi.
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
http://www.t-mobile.pl
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23%. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek
VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji Startera T-Mobile na kartę na usługi o
podwyższonej opłacie, w szczególności na numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych
z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
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