Warunki oferty promocyjnej „ Starter Smart tu biedronka na kartę”

Opis oferty
1.1. W okresie od dnia 04.12.2017r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą
ofertą (zwaną dalej „Ofertą”), T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Starter Smart tu biedronka na kartę, wyszczególniony
poniżej:
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Starter Smart tu biedronka
Cena 4 zł z VAT
Taryfa tu biedronka
Kwota do wykorzystania dostępna od
5 zł z VAT
chwili aktywacji
Ważność Konta na połączenia
14 dni od wykonania pierwszego połączenia
wychodzące
Ważność Konta na połączenia 30 dni od wygaśnięcia Ważności Konta na połączenia
przychodzące* wychodzące


Starter zawiera





Usługę „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich”
z Opłatą Cykliczną 5 zł z VAT, aktywowaną
automatycznie w ciągu 72 godzin po aktywacji Karty
SIM
Usługę „Internet na start”, aktywowaną automatycznie
po aktywacji Karty SIM i pierwszym połączeniu z
Internetem
Usługę „Pakiety Internetu po doładowaniach”,
aktywowaną automatycznie w ciągu 72 godzin po
pierwszym doładowaniu konta dowolną kwotą

* Dotyczy Użytkowników, którzy nie dokonali doładowania w okresie 44 dni od wykonania pierwszego połączenia. Ważność Konta na połączenia
przychodzące po doładowaniu jest zgodna z Cennikiem taryfy tuBiedronka.
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Usługa „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich”
Użytkownik, który aktywuje „Starter Smart tu biedronka”, będzie miał pobraną automatycznie Opłatę Cykliczną
w wysokości 5 zł za automatyczną aktywację usługi „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich” świadczonej
na podstawie warunków oferty promocyjnej „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich” dla Użytkowników
Tu Biedronka, która będzie odnawiana cyklicznie co 7 dni w cenie 5 zł.
W ramach tej usługi Użytkownik otrzymuje:
2.3.1 możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń na krajowe numery sieci komórkowych
i stacjonarnych w Polsce oraz w Strefie roamingowej 1A (nie dotyczy połączeń video, połączeń
przekierowanych, , połączeń wykonywanych na numery międzynarodowe, usługowe, specjalne oraz
premium) oraz
2.3.2 możliwość wysyłania nielimitowanych SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych w Polsce oraz w Strefie
roamingowej 1A.
Warunkiem aktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich” jest posiadanie stanu konta
umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
Pierwszy cykl 7-dniowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu aktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy
i SMS-y do wszystkich”. W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej możliwość
korzystania z usługi ulega zawieszeniu na okres 60 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 7-dniowy liczy się od dnia następującego po dniu
odwieszenia usługi. W przypadku braku na koncie Użytkownika środków wystarczających na pobranie Opłaty
Cyklicznej w okresie 60 dni od momentu jej zawieszenia usługa zostanie automatycznie dezaktywowana.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu usługi „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich” poprzez
wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *140*276*1#
Użytkownik ma możliwość dezaktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich” poprzez wysłanie
bezpłatnego Ekspresowego kodu *140*276*2#
Dezaktywacja usługi nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia wyłączenia pakietu przez Użytkownika.
W przypadku, gdy Użytkownik posiada na koncie aktywną usługę „Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich”
i aktywuje inną usługę, w ramach której otrzymuje dodatkowe minuty lub SMS-y do wszystkich sieci (świadczonych
na warunkach ofert promocyjnych), nastąpi automatyczna dezaktywacja usługi „Nielimitowane rozmowy i SMS-y
do wszystkich”, a niewykorzystane jednostki przepadną.
Połączenia i SMS-y ujęte w ww. pakiecie rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed
innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.

Usługa „Internet na start”
3.1. Użytkownik, który aktywuje „Starter Smart tu biedronka”, będzie miał automatycznie aktywowaną usługę „Internet
na start”.
3.2. W ramach tej usługi Użytkownik, z chwilą pierwszego skorzystania z transmisji danych na Karcie SIM otrzymuje
jednorazowy, bezpłatny Pakiet Internetu („Pakiet”) zawierający 2 GB do wykorzystania na pakietową transmisję
danych na terenie Polski. O aktywacji Pakietu Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS.
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3.3. Pakiet 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).
3.4. 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.
3.5. Użytkownik może wykorzystać jednostki z Pakietu w ciągu 5 dni liczonych od momentu aktywacji Pakietu zgodnie
z pkt 3.2.
3.6. Użytkownik może korzystać z Pakietu, jeśli posiada konto ważne na połączenia wychodzące oraz stan konta równy
co najmniej 0 zł.
3.7. Jednostki w ramach Oferty są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed innymi pakietami Internetu, przed
zgromadzonymi na koncie Złotówkami z terminem ważności oraz przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych
(PLN).
3.8. W przypadku wykorzystania Pakietu, Użytkownik zostanie powiadomiony stosowną wiadomością SMS. Dalsze
korzystanie z transmisji danych rozliczane będzie według cennika, o ile Użytkownik nie posiada na koncie innych
ważnych pakietów Internetu do wykorzystania.
Usługa „Pakiety Internetu po doładowaniach”
4.1. Użytkownik, który aktywuje „Starter Smart tu biedronka”, będzie miał automatycznie aktywowaną ofertę „Pakiety
Internetu po doładowaniach”.
4.2. W ramach tej usługi Użytkownik, po każdym doładowaniu za kwotę określoną w tabeli poniżej otrzyma dodatkowy,
bezpłatny Pakiet Internetu (zwany dalej „Pakietem”) ważny przez określoną liczbę dni liczonych od momentu
przyznania Pakietu do wykorzystania na pakietową transmisję danych na terenie Polski.
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Kwota doładowania
5 zł
10 zł
20 zł
30 zł

Wielkość przyznanego Pakietu
2 GB
4 GB
9 GB
14 GB

Ważność Pakietu
5 dni
14 dni
30 dni
60 dni

4.3. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie konta ważnego na połączenia wychodzące oraz stan konta równy
co najmniej 0 zł.
4.4. 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).
4.5. 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.

4.6. W przypadku gdy nastąpi kolejne doładowanie, o którym mowa w pkt. 4.2., 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. Jeśli nowo przyznany Pakiet miałby termin ważności
krótszy niż termin wynikający z ostatnio przyznanego Pakietu, termin ważności nie ulegnie zmianie tj. nie zostanie
skrócony odpowiednio do mniejszego Pakietu.
4.7. Jednostki w ramach usługi są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed zgromadzonymi na koncie Złotówkami
z terminem ważności oraz przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN).
4.8. W przypadku, gdy Użytkownik posiada na koncie aktywną usługę „Internet na start” w pierwszej kolejności
wykorzystywane są Pakiety z usługi „Internet na start”.
4.9. W przypadku, gdy Użytkownik posiada na koncie aktywną usługę „Internet - Pakiety Internetu” w pierwszej
kolejności wykorzystywane są Pakiety z niniejszej Oferty. Korzystanie z pakietów z usługi „Internet - Pakiety
Internetu” możliwe jest po wykorzystaniu i/lub upłynięciu terminu ważności Pakietów przyznanych w ramach
niniejszej Oferty.
4.10. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Oferty poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu:
*140*276*3#

Pozostałe warunki
5.1. 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.
5.2. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn.
5.3. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i
usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota
obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
5.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora, cennik usług
telekomunikacyjnych oraz cennika roamingowego. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na
stronie internetowej www.tubiedronka.pl
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