Warunki oferty promocyjnej „Startery tu biedronka na kartę”
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Opis oferty
W okresie od dnia 02.11.2015r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą
ofert, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach
(zwanych dalej „Warunkami”) Startery tu biedronka na kartę wyszczególnione poniżej:
Starter tu biedronka „4 zł”
Cena 4 zł z VAT
Taryfa tu biedronka
Kwota do wykorzystania dostępna od
5 zł z VAT
chwili aktywacji
Ważność konta na połączenia wychodzące 14 dni od wykonani pierwszego połączenia
Ważność konta na połączenia półtora miesiąca od wygaśnięcie ważności konta na połączenia
przychodzące wychodzące
Starter tu biedronka „Pakiet Max”
(Edycja limitowana)
Cena 4 zł z VAT
Taryfa tu biedronka
Kwota do wykorzystania dostępna od
5 zł z VAT
chwili aktywacji
Ważność konta na połączenia wychodzące 14 dni od wykonani pierwszego połączenia
Ważność konta na połączenia półtora miesiąca od wygaśnięcie ważności konta na połączenia
przychodzące wychodzące
Ofertę „Pakiet MAX” z Opłatą Cykliczną 15 zł z VAT, włączaną
automatycznie w ciągu 72 godzin po pierwszym doładowaniu konta przez
Starter zawiera
Użytkownika, zwiększającym saldo konta do poziomu umożliwiającego
pobranie ww. Opłaty Cyklicznej
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Oferta „Pakiet Max”
Użytkownik, który aktywuje „Starter tu biedronka „Pakiet MAX” (Edycja limitowana)” i doładuje konto do poziomu
umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej 15 zł za ofertę „Pakiet MAX”, będzie miał automatycznie
aktywowaną ofertę „Pakiet MAX”. Aktywacja pakietu zostanie zrealizowana w terminie do 72 godzin od
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spełnienia warunku doładowania, o której mowa powyżej, oraz zostanie potwierdzona bezpłatną wiadomością
SMS.
Jeżeli saldo konta określone w pkt.2.1 tj. wymagane do automatycznej aktywacji pakietu „Pakiet MAX”, zostanie
w pierwszej kolejności wykorzystane na inne usługi lub należne opłaty (w tym należności zaległe), osiągając
poziom uniemożliwiający pobranie Opłaty Cyklicznej za pakiet „Pakiet MAX”, wówczas pakiet „Pakiet MAX”
zostanie automatycznie dezaktywowany.
Automatycznie aktywowana oferta „Pakiet MAX” jest integralną częścią oferty „Starter tu biedronka „Pakiet MAX”
(Edycja limitowana)”, co w szczególności oznacza, że Użytkownik ww. startera nie ma możliwości rezygnacji z
automatycznej aktywacji powyższej oferty.
W przypadku, gdy Użytkownik „Starter tu biedronka „Pakiet MAX” (Edycja limitowana)” posiada aktywowany inny
pakiet Minut, SMS-ów lub pakietowej transmisji danych, (świadczonych na warunkach ofert promocyjnych),
automatyczna aktywacja oferty „Pakiet MAX” powoduje jednocześnie dezaktywację dotychczasowego pakietu.
Dane z dezaktywowanego pakietu ulegają przepadkowi, chyba że warunki ofert promocyjnych stanowią inaczej.
Użytkownik po aktywacji na jego koncie oferty „Pakiet MAX” może zrezygnować z korzystania z tej oferty w
sposób określony w Warunkach Oferty Promocyjnej „Pakiet MAX”.
Oferta „Pakiet MAX” nie zostaną automatycznie aktywowana, jeżeli Użytkownik przed tą aktywacją zmieni ofertę
na inną niż tu biedronka na kartę.
Pozostałe warunki
Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji Startera tu biedronka na
usługi o podwyższonej opłacie, w szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku
Użytkownika, który skorzystał z oferty wycofanie oferty nie będzie powodować zaprzestania świadczenia usług
na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
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.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, cennik oraz Warunki Oferty
Promocyjnej „Pakiet Max”. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej
www.tubiedronka.pl
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub automatycznych
połączeń pomiędzy urządzeniami a abonentem,
do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w
takich rozwiązaniach (nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do call center), ani
do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, jak również przeznaczonych do
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osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego (zakaz ten dotyczy Użytkownika działającego jako
przedsiębiorca) oraz w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy
wskazany w wiążącym Użytkownika regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Operator ma prawo według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika lub zawiesić świadczenie całości lub części usług
telekomunikacyjnych, bez odszkodowania, w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z
zakazów wskazanych w pkt 4.1 powyżej. O rozwiązaniu Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim,
Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie SMS lub wiadomości elektronicznej na znany Operatorowi
adres e-mail Użytkownika lub pisma na adres korespondencyjny, wskazany przez Użytkownika w Karcie
Rejestracyjnej.
Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł za każdą kartę SIM, w związku z
którą nastąpiło naruszenie zakazów wskazanych w pkt 4.1 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik naruszył
wskazane zakazy działając jako przedsiębiorca kara wyniesie 5000 zł za każdą taką kartę. Nie wyłącza to prawa
Operatora do żądania od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wskazaną karę umowną na zasadach
ogólnych, ani żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust.3 Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych tu biedronka na rzecz Użytkowników. Jednakże, gdy
Użytkownik złamał zakazy działając jako konsument, Operator nie może żądać kar umownych równocześnie na
podstawie pkt 4.1 powyżej i § 15 ust. 2.4. lub ust. 2.5. lub ust. 2.6. wskazanego regulaminu.
Nałożenie przez Operatora na Użytkownika kary umownej na podstawie § 15 ust. 2.4. lub ust. 2.5. lub ust. 2.6.
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych tu biedronka na rzecz Użytkowników nie
wyłącza prawa Operatora do nałożenia na Użytkownika kary umownej w związku z naruszeniem zakazów
określonych w pkt 4.1, a w przypadku Użytkownika działającego jako konsument w związku z naruszeniem
zakazów określonych w pkt 4.1.a i pkt 4.1.b powyżej.

