REGULAMIN KORZYSTANIA Z DODATKOWEJ PRZESTRZENI DYSKOWEJ
SERWISU VIDEO MONITORING W T-MOBILE

Opis oferty:
1. Niniejszy dokument określa warunki korzystania z dodatkowej przestrzeni dyskowej serwisu video monitoring w TMobile (zwany dalej „Regulaminem” lub „Ofertą”). Oferta dostępna będzie w okresie od 25.03.2015 do wycofania
niniejszej oferty przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator” lub „T-Mobile”).
2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator zapewnia abonentom T-Mobile, będącym użytkownikami serwisu
video monitoring w T-Mobile („Serwis”), którzy zakupili kamerę, a następnie założyli Konto w Serwisie
(„Użytkownicy”), możliwość korzystania z dostępu do przestrzeni dyskowej umożliwiającej nagrywanie do 168
godzin („Usługa”) i zapisywanie plików z nagraniami na Koncie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, a także na pobieraniu tych nagrań z Konta.
3. W celu korzystania z Usługi, o której mowa w pkt. 2 powyżej należy wejść na stronę www.videomonitoring.tmobile.pl/ogladaj.html i nacisnąć przycisk „Dodaj miejsce na dysku”. Następnie Użytkownik ma możliwość wyboru
opcji usługi w postaci subskrypcji – 7 dniowej lub 30 dniowej. Po dokonaniu wyboru jednej z ww. opcji i przejściu
„Dalej” jest poproszony o podania Numeru Telefonu działającego w sieci T-Mobile, dla którego Usługa będzie
aktywowana oraz akceptacji Regulaminu, a także Informacji Przedkontraktowych. Po akceptacji ww. dokumentów
oraz wybraniu opcji „Kup” umowa o świadczenie Usługi zostanie zawarta.
4. W odpowiedzi na podany przez użytkownika Serwisu Numeru Telefonu zostanie wysłany SMS przez Operatora. W
celu aktywacji Usługi należy wysłać odpowiedź o treści OK na otrzymaną od Operatora wiadomość SMS.
Potwierdzenie aktywacji Usługi pojawi się na stronie internetowej Serwisu.
5. Operator ma prawo umieścić na Koncie, w momencie otwarcia Użytkownikowi dostępu do Usługi, plik o
charakterze instruktażowym. Użytkownik może pobrać wskazaną treść od chwili otwarcia dostępu do Usługi.
Użytkownik może od tej chwili zdecydować także o pozostawieniu wskazanej treści na Koncie lub jej usunięciu.
Pobranie przez Użytkownika wskazanego pliku oznacza pobranie treści cyfrowych. Jeśli Użytkownik dokona
nagrania obrazu i zapisze plik z nagraniem na Koncie, a następnie go pobierze w celu odtwarzania, dojdzie
wówczas także do pobrania treści cyfrowych.
W przypadku umieszczenia przez Operatora na Koncie pliku instruktarzowego moment udostepnienia treści
cyfrowych w ramach Usługi pokrywa się z momentem otwarcia dostępu do Usługi.
W przypadku dokonania przez Użytkownika nagrania obrazu na Koncie moment udostępnienia treści cyfrowych
przez Operatora pokrywa się z momentem tego nagrania i zapisania pliku z nagraniem na Koncie.
Zamówienie Usługi przez Konsumenta wiążące się ze zgłoszeniem wniosku o jej niezwłoczne świadczenie i
połączone jest z informacją o utracie prawa odstąpienia z chwilą udostępnienia treści cyfrowej, skutkuje taką utratą
ze wskazanym momentem. Nie zmienia to faktu, że w stosunku do Usługi świadczonej w perspektywie czasu
nieoznaczonego, Użytkownik zawsze może w dowolnym momencie wydać zlecenie jej dezaktywacji zgodnie z pkt.
6 poniżej.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z Usługi w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści:
a) VID1 ANULUJ dla subskrypcji 7-dniowej
b) VID2 ANULUJ dla subskrypcji 30-dniowej
na bezpłatny numer 8717 lub telefonicznie w Biurze Obsługi Abonenta lub Biurze Obsługi Użytkownika.
7. Za korzystanie z Usługi Użytkownik będzie ponosił opłatę cykliczną w wysokości 4,92 zł z VAT za każde 7 dni
kalendarzowych korzystania z Usługi („Cykl 7-dniowy”) lub 15,99zł z VAT za każde 30 dni kalendarzowych
korzystania z Usługi („Cykl 30 dniowy”), licząc od dnia aktywacji Usługi. Cykl 7-dniowy i Cykl 30-dniowy będą się
powtarzać do momentu dezaktywacji Usługi przez Użytkownika. Powiadomienie za pomocą SMS informujące o
tym, iż za dalsze korzystanie z Usługi pobierana będzie opłata cykliczna będzie wysyłane przed zakończeniem
każdego cyklu rozliczeniowego dla Usługi.
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8. Opłata cykliczna za korzystanie z Usługi będzie uwzględniona na Fakturze i wyodrębniona w podstawowym
wykazie usług. Faktura będzie uwzględniać tyle opłat cyklicznych za korzystanie z Usługi ile Cykli 7-dniowych lub
30 dniowych rozpocznie się w danym Cyklu Rozliczeniowym.
9. W przypadku abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) opłata cykliczna za korzystanie z
Usługi pobierana będzie z góry automatycznie na początku każdego Cyklu 7-dniowego lub Cyklu 30-dniowego z
konta Użytkownika.
10. W przypadku:
10.1.
opóźnienia w płatności Faktury powyżej 30 dni,
10.2.
braku na koncie Użytkownika uiszczającego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w systemie
przedpłaconym środków wystarczających na pokrycie opłat za korzystanie z usługi lub ujemny stan konta
(po doładowaniu konta i pobraniu środków na poczet opłat związanych z usługą zostanie on
odblokowany),
10.3.
utrata Ważności Konta Użytkownika uiszczającego opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w systemie
przedpłaconym,
Operator, po wysłaniu do Użytkownika informacji SMS-em na Numer Telefonu, dla którego usługa jest aktywowana,
pocztą elektroniczną lub uprzedzeniu go w inny sposób, ma prawo zaprzestać świadczenia na rzecz Użytkownika
Usługi, z zastrzeżeniem iż Użytkownik będzie mógł korzystać w takiej sytuacji jedynie z usługi polegającej na
„Podglądzie na żywo”.
11. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika.
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