Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy wszystkich”
dla Użytkowników tu Biedronka "
1.

Opis oferty:

1.1.

W okresie od 08.09.2016 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie Usługę „Nielimitowane rozmowy do wszystkich” (zwaną dalej „Ofertą”).
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników Usługi tu Biedronka (zwanym dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”).

1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Warunki Oferty:
W ramach Oferty Użytkownik może skorzystać z usługi „Nielimitowane rozmowy do wszystkich” („Usługa”), w ramach której,
co 30 dni za kwotę określoną w tabeli w ppkt. 2.3. („Opłata Cykliczna”) otrzymuje usługę nielimitowanych połączeń do
wszystkich krajowych sieci. Opłata Cykliczna będzie naliczana z góry za 30 dni korzystania przez Użytkownika z Usługi
(zwanych dalej „Cyklem Usługi”), a następnie pobierana, co 30 dni licząc od daty jej aktywacji, nie później niż do 72 godzin
od momentu upływu 30 dni korzystania z Usługi, z uwzględnieniem ppkt. 2.9.
Oferta dotyczy wyłącznie krajowych połączeń wykonywanych na krajowe numery sieci komórkowych i stacjonarnych w
Polsce w szczególności nie dotyczy połączeń video, połączeń przekierowanych, połączeń wykonywanych w roamingu,
połączeń wykonywanych na numery międzynarodowe, usługowe, specjalne oraz premium.
Użytkownik może aktywować, sprawdzić status oraz dezaktywować Usługę w jeden z następujących sposobów:
19 zł z VAT/30 dni

Opłata Cykliczna
Aktywacja Usługi




poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270#
w Biurze Obsługi Użytkownika

Sprawdzenie statusu Usługi




poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270*1#
w Biurze Obsługi Użytkownika

Dezaktywacja Usługi




poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *140*270*2#
w Biurze Obsługi Użytkownika

2.4.

Użytkownik może aktywować Usługę, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące i stan konta równy co najmniej
Opłacie Cyklicznej.
2.5. Opłata Cykliczna za Usługę zostanie pobrana z góry zgodnie z ppkt. 2.1. oraz tabelą, o której mowa w ppkt. 2.3. Opłata
Cykliczna pobierana jest bez względu na to, czy konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
2.6. Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące oraz stan konta równy co
najmniej 0 zł.
2.7. Aktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia aktywacji Usługi. Aktywacja zostanie potwierdzona SMSem od Operatora.
2.8. Pierwszy cykl 30-dniowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu aktywacji. W przypadku braku środków
wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej możliwość korzystania z Usługi ulega zawieszeniu na okres 90 dni. Jeśli we
wskazanym okresie konto Użytkownika zostanie doładowane i pobrana zostanie Opłata Cykliczna, możliwość korzystania z
Usługi zostanie odwieszona. W takiej sytuacji rozpocznie się nowa rachuba cyklu – pierwszy cykl 30-dniowy liczy się od dnia
następującego po dniu odwieszenia. W przypadku braku na koncie Użytkownika środków wystarczających na pobranie
Opłaty Cyklicznej w okresie 90 dni od momentu jej zawieszenia Usługa zostanie automatycznie dezaktywowana.
2.9. W przypadku dezaktywacji Usługi pobrana Opłata Cykliczna nie podlega zwrotowi.
2.10. Połączenia wykonywane w ramach Usługi rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed innymi
opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika, chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
2.10.1. Aktywacja Usługi oznacza automatyczną dezaktywację następujących opcji usługowych „30 minut do wszystkich” dla
użytkowników tu Biedronka, „60 minut do wszystkich” dla użytkowników tu Biedronka, „Pakiet MAX” dla użytkowników tu
Biedronka.
2.11. Skorzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Oferty.
2.12. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
2.13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika właściwego dla
aktualnie posiadanej taryfy oraz postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w
Usłudze tu Biedronka.

2.14. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać
praw nabytych przez Użytkownika.

