Умовы Акцыі «Пакеты ва Ўкраіну і ў Беларусь для абанентаў «TMobile»»
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У перыяд з 25 жніўня 2020 года па 16 кастрычніка 2020 года (уключна) «T-Mobile Polska S.A.» (далей
«T-Mobile») прапануе магчымасць выбару наступных умоў. Кожны з пакетаў, апісаных ніжэй, у
далейшым называецца «Пакет». Абанент, які карыстаецца Пакетам, у далейшым называецца
«Абанент».
Пакет даступны абанентам «T-Mobile», якія карыстаюцца тарыфам T.
Пакетам можна карыстацца да 16 кастрычніка 2020 года (уключна). Па заканчэнні гэтай даты умовы
дадзенай ацыi не дзейнічаюць,
У рамках Пакета магчымыя два варыянты:
Пакет 30 хвілін / SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь.
альбо
Пакет 70 хвілін / SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь.
Каб падключыць Пакет, Абанент павінен адправіць SMS наступнага зместу:
AKT30 на нумар 80008 пры выбары Пакета 30 хвілін / SMS ва Ўкраіну и ў Беларусь;
AKT70 на нумар 80008 пры выбары Пакета 70 хвілін / SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь.
Пакет будзе актываваны ў пачатку наступнага дня, пасля дня, калі прыняцце замовы на яго
падключэнне было пацверджана «T-Mobile» бясплатным SMS паведамленнем. Дадзенае
паведамленне паказвае дату падключэння.
Пакет можна адключыць, даслаўшы SMS з тэкстам NIE на нумар 80008. У гэтым выпадку Пакет
адключаецца ў пачатку наступнага дня, пасля дня, калі прыняцце замовы на адключэнне было
пацверджана «T-Mobile» бясплатным SMS паведамленнем. Дадзенае паведамленне паказвае дату
адключэння. Калі Абанент падлучае другі тып Пакета ў перыяд дзеяння Пакета, такое падключэнне
адначасова адключыць пачаткова падлучаны Пакет.
Пакет уяўляе сабой паслугу аўтаматычнага падаўжэння ў пачатку наступнага Разліковага цыклу.
Аўтаматычнае падаўжэнне не надыходзіць, калі Пакет будзе адключаны да заканчэння або ў момант
заканчэння Разліковага цыкла.
Пакет уключае ў сябе званкі і SMS, выкананыя з сеткі Аператара ў перыяд дзеяння дадзенай акцыі.
Пакеты ўзаемазамяняюцца: 1 хвіліна = 1 SMS.
Хвіліны ў рамках Пакетаў разлічваюцца за кожныя распачатыя 60 секунд размовы.
Абанент ажыццяўляе плацёж за Пакет па цыклах, у памеры:
10 злотых за Разліковы цыкл пры выбары Пакета 30 хвілін / SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь,
20 злотых за Разліковы цыкл пры выбары Пакета 70 хвілін / SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь.
Нескарыстаная да канца дадзенага Разліковага цыкла частка Пакета не пераносіцца на наступны
цыкл.
Невыкарыстанне ўсяго Пакета або яго часткі да канца Разліковага цыкла не з'яўляецца падставай для
пакрыцця поўнай або прапарцыйнай часткі плацяжу адпаведна.
У выпадку, калі Пакет не быў падлучаны на працягу ўсяго Разліковага цыкла:
аплата за Пакет спаганяецца прапарцыйна часу, на працягу якога ён быў падлучаны, a
Абанент мае права выкарыстоўваць на працягу дадзенага цыклу такую колькасць адзінак у Пакеце,
якая прапарцыйна часу яго выкарыстання на працягу цыкла.
Галасавыя званкі і SMS ва Ўкраіну і ў Беларусь, якiя не адпавядаюць вышэйапісаным умовам,
тарыфікуюцца ў адпаведнасці з прэйскурантам тарыфу, які выкарыстоўваецца ў дамове, у рамках
якой Абанент карыстаецца з Пакета.
Калі Пакет не быў актываваны роўна з пачаткам Разліковага цыкла, аплата за першы няпоўны цыкл
спаганяецца разам з Абаненцкай платай за наступны цыкл. У іншых выпадках аплата за Пакет
спаганяецца ў форме перадаплаты, разам з абаненцкай платай.
Абанент можа карыстацца Пакетам да 16 кастрычніка 2020 года ўключна. Па заканчэнні гэтай даты
дадзеныя ўмовы спыняюць сваё дзеянне.

Дзейнічае з 25-08-2020 г.

