Warunki oferty promocyjnej „Rok Internetu w zestawie z telefonem
w tu biedronka"

Czas obowiązywania promocji: od dnia 10.09.2015 roku do dnia 31.01.2016 roku
Nazwa oferty: Rok Internetu w zestawie z telefonem w tu biedronka
W okresie od dnia 10.09.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Rok Internetu w
zestawie z telefonem w tu biedronka” (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Abonentów z pakietowej transmisji danych w Polsce w zasięgu
sieci Operatora.
WARNKI OFERTY
1.

W okresie od dnia 10.09.2015 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną,
jednak nie dłużej niż do dnia 31.01.2016 r. Operator oferuje możliwość zakupu w sklepach Biedronka
promocyjnego zestawu, w skład którego wchodzą:
aparat telefoniczny C-Smart 2
starter promocyjny w usłudze tu biedronka z kwotą 5 zł do wykorzystania i ważnością
konta 14 dni na połączenia wychodzące i 1 miesiąc na połączenia przychodzące*
*czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania



pierwszego połączenia wychodzącego,
Abonent, który skorzysta z niniejszej Oferty, po wykonaniu pierwszego krajowego połączenia wykorzystującego
pakietową transmisję danych z zakupionego w ramach zestawu startera i pod warunkiem utrzymywania konta ważnego
przez okres kolejnych jedenastu 30-dniowych cykli otrzyma od Operatora bonus w postaci promocyjnych doładowań
konta Pakietem MB (zwany dalej „Bonusem”). 30 dniowe cykle liczone są od dnia przyznania pierwszego Bonusu.
2.

Korzystanie z Oferty gwarantuje Abonentowi, że nie poniesie wydatków z tytułu pakietowej transmisji danych
w ramach mobilnego Internetu w Polsce w zasięgu sieci Operatora za Pakiet 1000 MB.

3.

Aktywacja Bonusu następuje po wykonaniu przez Abonenta pierwszego krajowego połączenia
wykorzystującego pakietową transmisję danych z karty SIM w taryfie tu biedronka w Polsce w zasięgu Sieci
Operatora.

4.

Pierwsze promocyjne doładowanie Bonusem zostanie przyznane Abonentowi w terminie do 72 godzin po
pierwszej sesji użycia pakietowej transmisji danych.

5.

Kolejne promocyjne doładowania Bonusem będą przyznawane Abonentowi cyklicznie co 30 dni.
Warunkiem otrzymania doładowania jest konto ważne na połączenia wychodzące w ciągu całego dnia w
którym ma być przyznany Bonus. Pakiet MB przyznany w ramach Bonusu jest ważny przez 30 dni licząc od
momentu przyznania Bonusu potwierdzonego SMS-em, po tym okresie przepadają.

6.

Kolejne promocyjne doładowania Bonusem będą przyznawane w równej wielkości 1000 MB.

7.

Abonent może otrzymać maksymalnie 12 Bonusów po 1000 MB każdy, co jest równoznaczne z
możliwością wykorzystania przez niego nie więcej niż 1000 MB miesięcznie w okresie kolejnych 12
miesięcy.

8.

Przyznanie doładowania Bonusem zostanie potwierdzone przez Operatora komunikatem SMS.

9.

Brak posiadania konta ważnego na połączenia wychodzące w danym dniu przyznania Bonusu nie
spowoduje wykluczenia Abonenta z promocji. Promocyjne doładowanie nie zostanie przyznane w danym
cyklu, zostanie przyznane w kolejnym cyklu, w którym konto będzie ważne na połączenia wychodzące w
sposób określony powyżej.

10.

Abonent nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusu ani jego zamiany na inne usługi.

11.

Po wykorzystaniu przez Abonenta Pakietu 1000 MB, Operatorowi przysługuje prawo do ograniczenia
szybkości pakietowej transmisji danych w taki sposób, że do końca danego 30 dniowego cyklu nie będzie
ona wyższa niż 16 kb/s. Pakietowa transmisja danych realizowana w ramach takiego ograniczenia nie
spowoduje naliczenia żadnych opłat. O zmianie parametrów Operator poinformuje Klienta SMS-em.

12.

W przypadku niezużycia całego Pakietu w danym 30 dniowym cyklu, niewykorzystana jego część nie
przechodzi na kolejny/e cykl/e.

13.

Z Oferty można korzystać w telefonie z aktywną funkcją pakietowej transmisji danych.

14.

Oferta gwarantuje działanie takich usług jak: przeglądanie stron www, poczta elektroniczna, transmisja
danych w ramach Internetu mobilnego służąca aplikacjom umożliwiającym nawigację w telefonie oraz
aplikacjom dedykowanym dla telefonu.

15.

Operator nie gwarantuje osiągnięcia parametrów technicznych ani poprawności działania Oferty w
przypadku próby wykorzystania telefonu jako modemu współpracującego z komputerem stacjonarnym lub
laptopem, jak również po przełożeniu Karty SIM do modemu i korzystania ze współpracującym z takim
modemem komputerem stacjonarnym, laptopem lub tabletem.

16.

W przypadku przeniesienia numeru do innego operatora, Oferta zostanie dezaktywowana

17.

Zasady korzystania z Oferty opisane w niniejszym regulaminie nie mają zastosowania do korzystania z
transmisji danych w ramach mobilnego Internetu w roamingu.

POZOSTAŁE WARUNKI
18.

Korzystając z warunków niniejszej promocji, Abonent nie może używać Karty SIM do:
18.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń,
w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
18.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania
towarów, usług czy wizerunku

19. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w tu biedronka, który jest podany do publicznej
wiadomości na www.tubiedronka.pl.
21. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych Abonenta.
22. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.tubiedronka.pl.
23. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy
doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług będą wyliczane w
oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Abonenta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek
VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
24. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Abonenta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

