Warunki Oferty Promocyjnej. Taryfa Domowa bez urząDzenia
na 12 miesięcy w T-mobile.
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Postanowienia ogólne
W okresie od dnia 11.01.2021 r. do wycofania oferty, T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile” lub „Operator”) oferuje zawarcie umowy o
świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych na niniejszych warunkach (dalej „Umowa”). Konwergentne Usługi
Telekomunikacyjne to Usługi Telekomunikacyjne świadczone w oparciu o stacjonarny Numer Telefonu i elementy infrastruktury sieci
mobilnej T-Mobile.
Z niniejszej promocji może skorzystać Konsument, który spełni warunki wstępne określone przez T-Mobile. Dotyczą one m.in.
wiarygodności płatniczej klienta. Informacja o wszystkich tych warunkach dostępna jest w Punktach Sprzedaży i pod numerem
602900000. Niektóre z warunków wstępnych określone są poniżej. Osoba korzystająca z promocji zwana jest dalej „Abonentem”.
Skorzystanie z niniejszej promocji oznacza zawarcie z T-Mobile umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na 12 miesięcy (czas
oznaczony) na poniższych warunkach („Umowa”).
Umowę można zawrzeć w Punktach Sprzedaży, albo podczas wizyty kuriera po złożeniu zamówieniu na www lub przez telefon.
Umowę można zawrzeć:
1.5.1. z nowo przydzielonym Numerem Telefonu bez składania wniosku o przeniesienie numeru wykorzystywanego dotychczas
w ramach umowy z innym dostawcą usług, albo
1.5.2. przy równoczesnym złożeniu wniosku o przeniesienie do Umowy numeru telefonu wykorzystywanego w ramach umowy z innym
dostawcą usług.
Zasadnicze warunki promocyjne Umowy
Opłata za przyłączenie do Sieci (opłata aktywacyjna) wynosi 20 zł. Opłata ta jest uwzględniana na pierwszej Fakturze. Karta SIM
związana ze stacjonarnym Numerem Telefonu działa w każdym telefonie oferowanym przez T-Mobile oraz w każdym innym telefonie
nieposiadającym blokady Karty SIM i przystosowanym do współpracy z kartami SIM T-Mobile.
Abonent zawiera Umowę w ramach następującej oferty. Wszystkie kwoty podane w tabeli są opłatami odnoszącymi się do miesięcznego
Cyklu Rozliczeniowego.
Oferta

Abonament z rabatem spod tabeli; w nawiasie Abonament bez rabatu
Nielimitowane minuty na numery stacjonarne i komórkowe w kraju
Czas oznaczony
Kod Oferty dla Abonentów
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Nowa Taryfa Domowa

30,00 zł
(35,00 zł)
tak
12 mies.
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Rabat. W Abonamencie może być uwzględniony rabat za zgody marketingowe w wysokości 5 zł. Naliczany jest on, gdy Abonent wyrazi
wszystkie zgody na działania marketingowe zaproponowane przez T-Mobile. W przypadku wycofania którejkolwiek z tych zgód, przez
co należy rozumieć także wycofanie części zgody, Abonent traci ten rabat. Po ponownym wyrażeniu kompletu tych zgód, przez co należy
rozumieć także uzupełnienie brakujących części zgód, Abonament będzie naliczany z uwzględnieniem tego rabatu tak długo, jak długo
obowiązywać będą wszystkie wskazane zgody w pełnym zakresie. Rabat będzie naliczany proporcjonalnie do czasu obowiązywania
wszystkich wskazanych zgód w pełnym zakresie w Cyklu Rozliczeniowym.
Taryfa. Umowa zawierana jest na taryfie Nowa Taryfa Domowa. W kwestiach nieobjętych niniejszymi warunkami zastosowanie mają
postanowienia Cennika Nowej Taryfy Domowej.
Abonament. W przypadku przejścia Umowy na czas nieokreślony wysokość Abonamentu nie ulegnie zmianie.
Usługi aktywowane automatycznie. Usługi, którym w powyższej tabeli towarzyszy słowo „tak”, zostaną aktywowane automatycznie
w ciągu 48 godzin od aktywacji Karty SIM. Abonent nie może ich dezaktywować. Słowo „tak” w powyższej tabeli oznacza, że opłata za
usługę, której ono dotyczy, zawiera się w opłacie za Abonament.
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Szczegółowy opis usług promocyjnych
Nielimitowane minuty na numery stacjonarne i komórkowe w kraju
W ramach tej usługi w każdym Cyklu Rozliczeniowym, w którym ona jest świadczona, przysługuje Abonentowi pakiet 44640 minut na
krajowe numery stacjonarne i komórkowe. Pakiet ten przyznawany jest dla Cyklu Rozliczeniowego, a niewykorzystane minuty w ramach
danego cyklu nie przechodzą na następny cykl. Minuty z tego pakietu nie dotyczą połączeń z numerami 602950000, 608 908, 602 913,
Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi, połączeń typu faks, przeniesień, połączeń międzynarodowych i połączeń wideo. Od chwili
aktywowania usługi jest ona świadczona do końca Umowy.
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Ulga. Roszczenie Operatora, Inne postanowienia
Związanie się niniejszymi warunkami oznacza przyznanie Abonentowi ulgi w cenie Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku
rozwiązania Umowy przez Abonenta przed końcem czasu określonego wynikającego z niniejszych warunków lub przez T-Mobile z winy
Abonenta przed końcem tego czasu, T-Mobile przysługuje roszczenie o zapłatę kwoty, której maksymalna wartość równa jest przyznanej
uldze. Wysokość tej ulgi, maksymalna wysokość kwoty roszczenia oraz zasada jej pomniejszania podane są w pkt 6 głównej części
Umowy.
Wszystkie ceny i kwoty podane w złotych polskich zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z przepisami prawa.
Taryfy, usług, ich opcji i ustawień Abonent nie można zmienić, zawiesić ani dezaktywować, chyba że wprost zapisano inaczej.
Niniejszych warunków nie można łączyć z innymi warunkami ofert promocyjnych T-Mobile, chyba że zapisano wyraźnie inaczej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia pozostałych dokumentów składających się
na Umowę. Znaczenia pojęć pisanych z dużej litery należy szukać w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz
Abonentów T-Mobile („RŚUT”).
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Obowiązuje od dnia 11.01.2021 r.
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