Warunki oferty promocyjnej „Extra Internet po doładowaniu” dla
Użytkowników tuBiedronka
Opis oferty
1.1. W okresie od dnia 04.12.2017 r. do wycofania niniejszej Oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 03.12.2018 r.,
T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach
(zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „Extra Internet po doładowaniu” (zwaną dalej „Ofertą” lub „Usługą”).
1.2. Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników tuBiedronka na kartę korzystających z taryfy tu biedronka
(zwanym dalej „Użytkownikiem”) z wyłączeniem Użytkowników korzystających z oferty „Starter Smart tu biedronka
na kartę” oraz oferty „Pakiet MAX”.
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Warunki Oferty
Warunkiem skorzystania z Oferty jest aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Warunkach.
Warunkiem aktywacji i korzystania z Oferty jest posiadanie konta ważnego na połączenia wychodzące oraz stan
konta równy co najmniej 0 zł.
Użytkownik może aktywować Ofertę w jeden z następujących sposobów:
2.3.1 Wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu: *140*730*2#
2.3.2 Wysłanie pod bezpłatny numer 5005 SMS-a o treści: WLACZ
2.3.3 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 Użytkownik, po każdym doładowaniu za kwotę określoną w tabeli poniżej otrzyma dodatkowy,
bezpłatny pakiet Internetu (zwany dalej „Pakietem”) ważny przez 30 dni liczonych od momentu przyznania Pakietu.
Kwota doładowania
20-29,99 zł
30 zł i więcej

Wielkość przyznanego Pakietu
5 GB
10 GB

2.6. Pakiet umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu Sieci Operatora,
realizowany w technologiach mobilnych 2G/3G (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności
danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM).
2.7. W ramach Pakietu transmisja danych będzie naliczana za każde rozpoczęte 100kB, sumarycznie 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.

2.8. W przypadku gdy nastąpi kolejne doładowanie, o którym mowa w pkt. 2.5., a Użytkownik posiada jeszcze ważny
Pakiet z poprzedniego doładowania ilość jednostek z Pakietów sumuje się, a termin ważności Pakietów ustawia
się na nowo licząc od dnia przyznania ostatniego Pakietu.
2.9. 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).
2.10. W przypadku, gdy Użytkownik posiada na koncie aktywną ofertę „Internet - Pakiety Internetu” w pierwszej
kolejności wykorzystywane są Pakiety z niniejszej Oferty. Korzystanie z pakietów z oferty „Internet - Pakiety
Internetu” możliwe jest po upłynięciu terminu ważności Pakietów przyznanych w ramach Oferty.
2.11. W przypadku wykorzystania Pakietu, Użytkownik zostanie powiadomiony stosowną wiadomością SMS. W ramach
Oferty Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej dostępnej prędkości transmisji danych po
przekroczeniu przez Użytkownika maksymalnej dostępnej ilości danych w Pakiecie w taki sposób, że nie będzie
ono wyższe niż 16 kb/s.
2.12. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Oferty poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu:
*140*730*1#
2.13. Użytkownik może dezaktywować Ofertę w jeden z następujących sposobów:
2.13.1 Wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu: *140*730*3#
2.13.2 Wysłanie pod bezpłatny numer 5005 SMS-a o treści: WYLACZ
2.13.3 W Biurze Obsługi Użytkownika.
2.14. Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia wyłączenia przez Użytkownika.
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Pozostałe warunki
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.
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.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w tu biedronka oraz cennik, który jest podany do
publicznej wiadomości na stronie www.tubiedronka.pl.

