Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Pakiety na ukrainę i białOruś dla
abOnentóW t-Mobile”
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W okresie od dnia 25 sierpnia 2020r. do 16 października 2020r. (włącznie) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile”) oferuje
możliwość związania się niniejszymi warunkami. Każdy z opisanych poniżej pakietów zwany jest dalej „Pakietem”. Abonent
korzystający z Pakietu dalej będzie nazywany „Abonentem”.
Z Pakietu mogą skorzystać Abonenci T-Mobile korzystający z taryfy T.
Z Pakietu można korzystać nie dłużej niż do 16 października 2020r. (włącznie). Po tym dniu niniejsze warunki promocyjne nie
obowiązują,
W ramach Pakietu możliwe są dwie opcje:
Pakiet 30 minut/SMSów na Ukrainę i Białoruś
albo
Pakiet 70 minut/SMSów na Ukrainę i Białoruś.
Aby aktywować Pakiet Abonent musi wysłać SMS o treści:
AKT30 na numer 80008 w przypadku Pakietu 30 minut/SMSów na Ukrainę i Białoruś;
AKT70 na numer 80008 w przypadku Pakietu 70 minut/SMSów na Ukrainę i Białoruś.
Pakiet staje się aktywny z początkiem dnia następującego po dniu, w którym przyjęcie zlecenia jego aktywacji zostało potwierdzone
przez T-Mobile bezpłatną wiadomością SMS. W tej wiadomości podany jest termin aktywacji.
Pakiet można dezaktywować poprzez wysłanie SMS-a o treści NIE na numer 80008. W takim przypadku Pakiet przestaje być aktywny z
początkiem dnia następującego po dniu, w którym przyjęcie zlecenia jego dezaktywacji zostało potwierdzone przez T-Mobile
bezpłatną wiadomością SMS. W tej wiadomości podany jest termin dezaktywacji. Jeśli w okresie aktywności Pakietu Abonent aktywuje
Pakiet drugiego rodzaju, to wspomniana aktywacja będzie powodować równoczesną dezaktywację Pakietu pierwotnie aktywnego.
Pakiet jest usługą samoczynnie odnawiającą się na początku kolejnego Cyklu Rozliczeniowego. Do samoczynnego odnowienia się nie
dochodzi w przypadku, gdy Pakiet zostanie zdezaktywowany przed końcem lub z końcem Cyklu Rozliczeniowego.
Pakiet obejmuje połączenia i SMS-y wykonywane z sieci Operatora w okresie trwania niniejszej oferty.
W ramach Pakietów obowiązuje wymienialność: 1 minuta = 1 SMS.
Minuty w ramach Pakietów są rozliczane za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia.
Abonent ponosi opłatę cykliczną za Pakiet w wysokości:
10 zł za Cykl Rozliczeniowy w przypadku Pakietu 30 minut/SMS-ów na Ukrainę i Białoruś,
20 zł za Cykl Rozliczeniowy w przypadku Pakietu 70 minut/SMS-ów na Ukrainy i Białoruś.
Część Pakietu, która jest niewykorzystana do końca danego Cyklu Rozliczeniowego, nie przechodzi na kolejny cykl.
Niewykorzystanie całości lub części Pakietu do końca Cyklu Rozliczeniowego nie stanowi podstawy do zwrotu, odpowiednio, całości
lub proporcjonalnej części opłaty.
W przypadku, gdy Pakiet nie jest aktywny przez cały Cykl Rozliczeniowy:
opłata za Pakiet naliczana jest proporcjonalnie do czasu jego aktywności w cyklu a
Abonent ma prawo w tym cyklu do tylu jednostek z Pakietu, ile wynika proporcjonalnie z czasu jego aktywności w cyklu.
Połączenia głosowe i SMS-y na Ukrainę i Białoruś, które nie mieszczą się w powyższych ramach, taryfikowane są zgodnie z cennikiem
taryfy właściwym dla umowy, w ramach której Abonent korzysta z Pakietu.
Gdy Pakiet nie jest aktywowany równo z początkiem Cyklu Rozliczeniowego, opłata za pierwszy niepełny cykl pobierana jest wraz z
Abonamentem za cykl kolejny. W pozostałych przypadkach opłata za Pakiet naliczana jest z góry wraz z Abonamentem.
Abonent ma możliwość korzystania z Pakietu do dnia 16 października 2020r. włącznie. Po tym terminie niniejsze warunki przestają
obowiązywać.

Obowiązuje od dnia 2020-08-25

