Regulamin usługi „dodatkowy Internet” dla abonentów miX

1.

W okresie od dnia 31.01.2020r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile”) oferuje na poniższych zasadach
następujące opcje usług:
Opcja pakietu
Dodatkowy Internet 2 GB
Dodatkowy Internet 5 GB

Ilość danych
w pakiecie
2 GB
5 GB

Opłata
cykliczna za
pakiet
5 zł
10 zł

Kod do aktywacji
pakietu

Kod do wyłączenia
pakietu

Kod do
sprawdzenia
statusu

*140*600*1#
*140*600*2#

*140*600*5#
*140*600*5#

*140*600#

2.

Każdy z powyższych pakietów dalej zwany będzie „Pakietem”. Opłata cykliczna za Pakiet dalej zwana będzie, wyłącznie na
potrzeby niniejszego regulaminu „Opłatą Cykliczną”. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych systemu Mix, na gruncie
której Abonent Mix wiąże się niniejszym regulaminem dalej zwana jest „Umową”.
3.
Z niniejszych warunków może skorzystać abonent,:
3.1. który korzysta z taryfy Frii Mix i
3.2. którego podstawowe Warunki Oferty Promocyjnej wchodzące w skład Umowy, przewidują pakiet usług, dla którego używa się tam
określenia „Pakiet Usług”, przeznaczony do wykorzystania w zdefiniowanym tamże Cyklu PU.
Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że z niniejszych warunków wskazany abonent może skorzystać zarówno przed
zakończeniem ostatniego Cyklu PU, jak również później w trakcie Okresu Wygasania, o którym mowa w pkt III głównej części
Umowy. Taki abonent dalej zwany jest „Abonentem Mix”.
4.
Pakiet jest usługą cykliczną, samoodnawiającą się na kolejne cykle. Cykl właściwy dla Pakietu (patrz poniżej) będzie dalej
określany jako „Cykl Pakietu”. Dane z Pakietu niewykorzystane do końca Cyklu Pakietu nie przechodzą na kolejny taki cykl.
5.
Jeśli Pakiet zostanie aktywowany:
5.1. Do zakończenia ostatniego Cyklu PU, to jego Cykl Pakietu będzie pokrywać się z Cyklem PU,
5.2. po zakończeniu ostatniego Cyklu PU, to jego Cykl Pakietu zostanie ustanowiony w dniu aktywacji najnowszego (najpóźniej
aktywowanego) Pakietu.
6.
Jeśli Pakiet zostanie aktywowany do zakończenia ostatniego Cyklu PU a Umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych
warunkach z aktywnym Pakietem po jego zakończeniu, to taka kontynuacja nie zmieni rachuby Cyklu Pakietu ani nie spowoduje
dezaktywacji Pakietu.
7.
W przypadku z ppkt 5.2. powyżej, Cykl Pakietu to miesięczny okres rozpoczynający się w dniu miesiąca odpowiadającym datą
dniowi, w którym T-Mobile aktywował najnowszy Pakiet. Jednakże, jeśli aktywacja ma miejsce 29, 30 lub 31-go dnia miesiąca, to
pierwszy taki cykl zakończy się z nastaniem 28- go dnia następnego miesiąca, a początek wszystkich następnych przypadać będzie
na 28-my dzień miesiąca.
8.
Abonent Mix ma możliwość aktywacji jednego/kilku Pakietów przed wyczerpaniem poprzedniego takiego pakietu. Jednakże, na
koncie Abonenta Mix może być aktywny tylko jeden Pakiet, a konkretnie najnowszy. Włączenie kolejnego/kolejnych Pakietów
powoduje, że:
8.1.1. dane z wszystkich dotychczasowych Pakietów łączą się z najnowszym Pakietem,
8.1.2. połączone dane będzie można wykorzystać tylko do końca pierwszego Cyklu Pakietu właściwego dla najnowszego Pakietu,
8.1.3. dotychczasowe Pakiety ulegną dezaktywacji – aktywny pozostanie tylko najnowszy Pakiet.
9.
Opłata Cykliczna jest naliczana z góry w momencie aktywacji Pakietu, a następnie również z góry w pierwszym dniu Cyklu Pakietu
właściwego dla najnowszego Pakietu (z uwzględnieniem postanowień pkt 2.13.). Wskazane w tabeli powyżej Opłaty Cykliczne oraz
pula danych objętych Pakietem nie są rozliczane proporcjonalnie do liczby dni dostępności Pakietu w danym Cyklu Pakietu.
10. Warunkiem aktywacji Pakietu jest posiadanie stanu konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej.
11. Aktywacja Pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu jej zlecenia przez Abonenta Mix i zostanie potwierdzona wiadomością
SMS.
12. W przypadku zlecenia przez Abonenta Mix dezaktywacji Pakietu, jego wyłączenie nastąpi w ciągu 72 h, o czym Abonent Mix
zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości SMS.
13. W sytuacji, gdy w czasie określonym Umowy, na koncie Abonenta Mix nie ma środków wystarczających na pobranie opłaty
cyklicznej za Pakiet Usług (o której mowa w podstawowych Warunkach Oferty Promocyjnej) i Opłaty Cyklicznej (za Pakiet), w
pierwszej kolejności będzie pobierana ta pierwsza opłata. W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty
Cyklicznej, Pakiet ulega zawieszeniu na jeden Cykl Pakietu. Jeśli w trakcie tego cyklu konto Abonenta Mix zostanie doładowane w
taki sposób, że Operator pobierze brakującą Opłatę Cykliczną, Abonent Mix otrzyma Pakiet, który będzie mógł wykorzystać do
końca tego cyklu. Jeśli do końca tego cyklu nie będzie można pobrać tej opłaty, Pakiet zostanie zdezaktywowany.
14. Pakiet może zostać aktywowany pomimo blokady na połączenia wychodzące (głosowe, SMŚ, MMS, Mobilny Internet). W tym
przypadku możliwość korzystania z aktywowanego Pakietu nastąpi po zniesieniu tej blokady.
15. Jednostki w ramach Pakietu będą wykorzystywane przed jednostkami dostępnymi w ramach aktywnego Pakietu Usług
(udostępnianego na podstawie podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej). Jednakże, w przypadku otrzymania bonusowej puli
danych za wyrażenie zgód marketingowych („Internet za zgody marketingowe”) na podstawie tychże warunków, te bonusowe
jednostki będą wykorzystane przed Pakietem.
16. Aktywowanie Pakietu po czasie określonym Umowy spowoduje zawieszenie usługi „Bezpieczny Internet”.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie pozostałe postanowienia Umowy.

Obowiązuje od dnia 2020-01-31
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