Warunki Oferty Promocyjnej starter Internet na kartę
w T-MobIle „Internet StronG lte 5 Gb”
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 05.12.2019r. do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, T-Mobile Polska S.A.
(zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Pakiet Startowy
Internet na kartę w T- Mobile „Internet Strong LTE 5 GB”.

Pakiet Startowy:
Starter Internet na kartę w T-Mobile „Internet Strong LTE 5 GB”
Cena 5 zł
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 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
 Pakiet „Internet Strong LTE 5 GB” na 5 dni na próbę,
 Bezpłatny pakiet „7 GB na start” aktywowany automatycznie po
Pakiet startowy zawiera:
pierwszym skorzystaniu z transmisji danych w kraju.
2.
2.1.

Oferta „Internet STRONG LTE 5 GB”
Użytkownik, który aktywuje Starter Internet na kartę w T-Mobile „Internet Strong LTE 5 GB” otrzymuje jednorazowy, bezpłatny bonus
w postaci pakietu 5 GB Internetu na 5 dni do wykorzystania w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A, z zastrzeżeniem postanowień
wiążącego Użytkownika Cennika roamingowego.
2.2. Aktywacja pakietu zostanie potwierdzona wiadomością SMS
2.3. Po upływie nieodpłatnego 5-dniowego okresu, świadczenie ww. usługi zostanie przedłużone w sposób automatyczny w płatny okres
na zasadach określonych w Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet Strong LTE " dla Użytkowników T-Mobile na kartę z Opłatą
Cykliczną wynoszącą 5 zł w Okresie Rozliczeniowym.
2.4. Warunkiem odnowienia oferty „Internet STRONG LTE 5 GB” jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu
konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
2.5. Użytkownik korzystający z oferty „Internet STRONG LTE 5 GB” może w każdej chwili aktywować ponownie ten sam lub inny pakiet
danych „Internet STRONG LTE” zgodnie z Warunkami Oferty Promocyjnej „Internet STRONG LTE” dla Użytkowników T-Mobile na
kartę.
2.6. Pakiet umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu Sieci Operatora realizowany w
technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od dostępności danej technologii w danym terenie, wykorzystywanego
urządzenia oraz Karty SIM). Korzystanie z niej możliwe jest tylko w jej zasięgu, w oparciu o dostosowane do niej urządzenie i
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE dostępna jest 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.t-mobile.pl
2.7. W ramach niniejszej Oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB.
2.8. Użytkownik może sprawdzić status Pakietu w jeden z następujących sposobów:
2.8.1. Poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *140*709# lub
2.8.2. Poprzez kontakt z Biurem Użytkownika.
3.
3.1.

Oferta „7 GB na start”
W ramach oferty Użytkownik otrzymuje jednorazowy, bezpłatny bonus w postaci pakietu 7 GB Internetu („Pakiet”) do wykorzystania
w Polsce po spełnieniu warunków określonych w pkt 3.2. i 3.3.
3.2. Oferta jest dostępna dla Użytkowników którzy otrzymali powitalną wiadomość SMS informującą o przydzieleniu Pakietu.
3.3. Oferta zostanie automatycznie aktywowana z chwilą pierwszego skorzystania z transmisji danych w kraju .
3.4. Warunkiem korzystania z Pakietu jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz dodatniego salda konta.
3.5. Pakiet może być wykorzystany w ciągu 7 dni, licząc od dnia dodania go do konta Użytkownika. Po tym terminie niewykorzystane
jednostki (kB) z Pakietu ulegają automatycznemu usunięciu.
3.6. W przypadku wykorzystania całego Pakietu w okresie ważności Pakietu, nastąpi jego dezaktywacja a opłaty za połączenia z
Internetem będą naliczane zgodnie z cennikiem taryfy Frii lub posiadanymi przez Użytkownika dodatkowymi pakietami danych.
3.7. Pakiet umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu Sieci Operatora realizowany w
technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od dostępności danej technologii w danym terenie, wykorzystywanego
urządzenia oraz Karty SIM). Korzystanie z niej możliwe jest tylko w jej zasięgu, w oparciu o dostosowane do niej urządzenie i
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE dostępna jest 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.t-mobile.pl
3.8. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych
nie wpływa na warunki Oferty.
3.9. Transmisja danych realizowana w ramach niniejszej Oferty rozliczana jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed
ofertami w ramach których Użytkownik otrzymuje pakietową transmisję danych chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
3.10. W ramach niniejszej Oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB.

Obowiązuje od dnia 2019.12.05

1

Warunki Oferty Promocyjnej „Internet STRONG LTE 5 GB na 5 dni za darmo”

3.11. Użytkownik może sprawdzić status Pakietu w jeden z następujących sposobów:
3.11.1. Poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *150*162*4# lub
3.11.2. Poprzez kontakt z Biurem Użytkownika.
3.12. Zmiana taryfy w obrębie T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix lub do systemu abonamentowego
powoduje automatyczną dezaktywację Ofert na koncie Użytkownika, a także automatyczne anulowanie niewykorzystanych danych
3.13. z Pakietów.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
5.

Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.
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, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań) oraz Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 2 w
1 dla Użytkowników T-Mobile na kartę”. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora
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.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i wycofania niniejszej Oferty w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw nabytych
Użytkowników.
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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