Warunki oferty promocyjnej „Internet - Pakiety Internetu” dla
Użytkowników Usługi tu biedronka
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Opis oferty
W okresie od dnia 02.11.2015 do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę „Internet – pakiety
internetowe” (zwaną dalej „Ofertą” lub „Usługą”).
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników tu biedronka na kartę korzystających z taryfy tu biedronka
(zwanym dalej „Użytkownikiem, „Użytkownikami”, „Klientami” lub „Klientem”).
Warunki Oferty
W ramach Usługi Użytkownik może skorzystać z Oferty pakietowej transmisji danych w telefonie na terenie
Polski, w ramach której co 30 dni za kwotę określoną w tabeli w pkt. 2.2. otrzymuje określoną wielkość transferu
danych w megabajtach (MB). Opłata za Usługę będzie naliczana z góry za 30 dni korzystania przez Użytkownika
z Usługi (zwanych dalej „Cyklem Usługi”), a następnie, c o 30 dni licząc od daty jej aktywacji, z uwzględnieniem
zasad określonych w pkt. 2.11.
W ramach Oferty udostępnione zostają następujące Usługi:
Usługa

Wielkość Pakietu (MB)

Opłata Cykliczna za Usługę

Internet 250 MB

250 MB

6, 00 zł

Internet 1 GB

1024 MB

10,00 zł

Internet 3 GB

3072 MB

20,00 zł

Internet 6 GB

6144 MB

30,00 zł

Warunkiem skorzystania z Oferty jest aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Warunkach.
Warunkiem aktywacji Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu konta
umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
Warunkiem korzystania z Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu konta w
wysokości co najmniej 0 zł.
Użytkownik może aktywować Usługę w jeden z następujących sposobów:
Wysłanie Ekspresowego kodu:
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*140*721# dla Usługi „Internet 250 MB”
*140*722# dla Usługi „Internet 1 GB”
*140*723# dla Usługi „Internet 3 GB”
*140*724# dla Usługi „Internet 6 GB”

Wysłanie pod bezpłatny numer 455 SMS-a o treści:
TAK250 dla Usługi „Internet 250 MB”
TAK1 dla Usługi „Internet 1 GB”
TAK2 dla Usługi „Internet 3 GB”
TAK3 dla Usługi „Internet 6 GB”

w Biurze Obsługi Użytkownika,
Aktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora zlecenia aktywacji i
zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
W ramach Oferty Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej dostępnej prędkości transmisji
danych po przekroczeniu przez Użytkownika w danym Cyklu Usługi maksymalnej dostępnej ilości MB w taki
sposób, że nie będzie ono wyższe niż 16 kb/s.
W każdym momencie Klient może aktywować nowy Pakiet. Zlecenie przez Klienta aktywacji innego płatnego lub
kolejny raz tego samego pakietu „Pakiet Internetu”, gdy klient ma już na koncie jeden aktywny, spowoduje
dodanie do subkonta jednostek z nowego pakietu. Data ważności subkonta oraz cykl rozliczeniowy są ustawione
zgodnie z datą najdłużej obowiązującego pakietu.
Klient może bezpłatnie sprawdzić status Usługi w jeden z następujących sposobów:
wysłanie pod bezpłatny numer 455 SMS-a o treści SMS-a o treści: STAN
wysłanie Ekspresowego kodu *140*728#
w Biurze Obsługi Użytkownika,
Opłata Cykliczna będzie naliczana z góry za okres 30 dni korzystania przez Użytkownika z Oferty a następnie co
30 dni licząc od daty jej aktywacji, z uwzględnieniem pkt. 2.12. Opłata Cykliczna pobierana jest bez względu na
to czy konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej za Ofertę, Oferta zostanie
automatycznie dezaktywowana.
Jednostki niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowym nie przechodzą na kolejny 30-dniowy cykl i nie są
sumowane z jednostkami z kolejnego cyklu.
Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora zlecenia
dezaktywacji i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Dezaktywacja Oferty powoduje usunięcie niewykorzystanych jednostek przyznanych w ramach Oferty, a
poniesione opłaty za Ofertę nie podlegają zwrotowi.
Dezaktywacja Usługi powoduje powrót do naliczania opłat za przesyłane dane zgodnie z cennikiem posiadanej
taryfą oraz powrót do standardowych parametrów technicznych świadczenia usługi transmisji danych.
Dezaktywacja Usługi nie powoduje dezaktywacji pakietowej transmisji danych ani zwrotu poniesionej opłaty za
Usługę.
Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Usługi w jeden z następujących sposobów:
wysłanie pod bezpłatny numer 455 SMS-a o treści SMS-a o treści: DEZ
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wysłanie Ekspresowego kodu *140*729#
w Biurze Obsługi Użytkownika,
w ramach Usługi transmisja danych będzie naliczana za każde rozpoczęte 100kB, oddzielnie za dane wysłane i
odebrane na poziomie protokołu internetowego(IP); 1kB – 1024B. po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w
górę do pełnej jednostki taryfowej 100kB. Po wykorzystaniu przez Klient pakietu danych Klient nie będzie mógł
korzystać z pakietowej transmisji danych w ramach Warunków.
Pakiet Internetu umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu sieci
Operatora na terenie Polski, realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G (w zależności od wykorzystywanego
urządzenia , dostępności danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej karty SIM).
Brak posiadania konta ważnego na połączenia wychodzące w trakcie korzystania z Oferty, nie powoduje
przedłużenia ważności Oferty.
Jednostki w ramach Oferty są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed zgromadzonymi na koncie
Złotówkami z terminem ważności oraz przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN.
Jednostki w ramach Oferty będą przyznawane na konto Internet z terminem ważności.
Pozostałe Warunki
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Abonent nie może używać Karty SIM do:
maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym
wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów,
usług czy wizerunku.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w tu biedronka, który jest podany do publicznej
wiadomości na stronie www.tubiedronka.pl.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych Abonenta. W przypadku Abonenta, który skorzystał z Oferty wycofanie Oferty nie będzie
powodować zaprzestania świadczenia mu usług na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę www.tubiedronka.pl.
Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu Oferty niż
wskazane powyżej. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika oraz w
Punktach Sprzedaży.
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.
Skorzystanie przez Klienta z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.

