Warunki oferty promocyjnej „usługi roamingowe dla Ukrainy – dla abonentów,
abonentów mix oraz użytkowników systemu na kartę, internet na kartę, Heyah
na kartę oraz tu biedronka w t-mobile”.
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Opis Oferty
Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Niniejsze warunki promocyjne T-Mobile Polska S.A. (zwanej dalej „Operatorem”) skierowane są do:

Abonentów T-Mobile na Taryfie T, Rodzina, Jump, Heyah non stop, Magenta Biznes, Jump proFirma.

Abonentów T-Mobile MIX z taryfą Frii MIX.

oraz wszystkich użytkowników ofert systemów T-Mobile na kartę, Internet na kartę Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka.
W ramach niniejszej promocji Operator obniża naliczane stawki dla Abonentów Taryfy T, Rodzina , Jump, Heyah non stop Taryfie Magenta
Biznes, Jump proFirma, Abonentów T-Mobile MIX z taryfą Frii MIX oraz dla użytkowników T-Mobile na kartę, Internet na kartę
Blueconnect, Heyah na kartę oraz tu Biedronka dla połączeń w Ukrainie oraz połączeń z Ukrainy do Polski zgodnie z poniższa tabelą
Usługa
Wychodzące
Przychodzące
Połączenia głosowe - opłata za minutę
0,99 zł z Vat (0,80 zł netto)
0,99 zł z Vat (0,80 zł netto)
SMS
0,20 zł z VAT (0,16 zł netto)
0
MMS lub MMS na adres e-mail – opłata za 100 kB
0,20 zł z VAT (0,16 zł netto)
0
Internet mobilny – opłata za 1 GB
49 zł z Vat (39,84zł netto)
Naliczanie opłat
Opłaty za korzystanie z Mobilnego Internetu w Ukrainie naliczane są za każde rozpoczęte 100 kB, 100kB = 0,004673 zł oddzielnie za
dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP). Według zasady 1 GB = 1024 MB, 1MB=1024 kB. Po zakończeniu
połączenia w ramach Mobilnego Internetu lub o godz. 24.00 (czasu polskiego) ilość przesłanych danych jest zaokrąglana w górę do
właściwej pełnej jednostki taryfikacyjnej.
Połączenia głosowe wychodzące oraz przychodzące w Ukrainie naliczane są za każdą sekundę połączenia - 1/60 stawki minutowej.
Opłaty za połączenia do i z innych Krajów niż Ukraina będą naliczane zgodnie cennikiem właściwym dla danej taryfy.
W ramach wszystkich usług określonych niniejszym cennikiem należności są zaokrąglane do pełnego grosza. Należność nie może być
mniejsza niż 1 grosz.
Stawka za Przeniesienie Połączenia do Poczty Głosowej 602 951 000 lub 888 00 1111 w Ukrainie
Przeniesienie Połączenia do Poczty Głosowej 602 951
000 lub 888 00 1111 na terenie Ukrainie

opłata za odebrane połączenia przychodzącego w Ukrainie + opłata
za roamingowe połączenie wykonywane do Polski

1.10. Ceny usług roamingowych i międzynarodowych oraz dotyczące ich objaśnienia znajdują się w odpowiednich cennikach taryfowych i
roamingowych, oraz w cenniku międzynarodowym .
1.11. Po zakończeniu niniejszej promocji Abonenta będą obowiązywać stawki za połączenia roamingowe na terenie Ukrainy odpowiednio: dla
Strefy Roamingowej 1B.
1.12. Pojęcia pisane z wielkiej litery, posiadają znaczenie nadane im w odpowiednim dla Abonenta lub Abonenta Mix Regulaminie Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych, cenniku roamingowym oraz cenniku międzynarodowym.

Obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.
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