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Regulamin promocji Karta eSIM
stosowany przez OTVARTA Sp. z o.o., dalej jako: Operator.
1.

Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej określa zasady i warunki aktywacji i korzystania z Kart eSIM.

2.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą i niezdefiniowane w nim należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA
Sp. z o.o., Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf Narodowych 5G, Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf
Europejskich 5G, Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf Dynamiczne IP 5G, Regulaminie Oferty Promocyjnej Taryf
Stałe IP 5G oraz odpowiednim Cenniku. Poniższe określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące
znaczenie:
a) Karta eSIM (Profil eSIM) – to cyfrowa wersja karty SIM, pobierana przez Internet i zapisywana na
urządzeniu obsługującym technologię eSIM w postaci profilu. Po pobraniu profilu możliwe jest korzystanie z
Usług zgodnie z Umową.

3.

Operator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Abonentem,
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez OTVARTA Sp. z o.o., Regulaminu Oferty Promocyjnej
Taryf Narodowych 5G, Regulaminu Oferty Promocyjnej Taryf Europejskich 5G, Regulaminu Oferty Promocyjnej
Taryf Dynamiczne IP 5G, Regulaminu Oferty Promocyjnej Taryf Stałe IP 5G oraz odpowiedniego Cennika, z
uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

W celu aktywacji i korzystania z Karty eSIM konieczne jest:
a) posiadać Urządzenie Telekomunikacyjne (dalej: Urządzenie) obsługujące Kartę eSIM zgodnie ze standardem
GSMA eSIM (GSM Association);
b) zlecić przygotowanie Profilu eSIM;
c) pobrać i zainstalować Profil eSIM na Urządzeniu obsługującym eSIM;
d) aktywować Profil eSIM na Urządzeniu obsługującym eSIM;

5.

Technologia eSIM wykorzystywana przez OTVARTA Sp. z o.o. jest zgodna ze standardem eSIM zatwierdzonym
przez organizację GSMA. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta sprzętu
lub Abonenta, które mogą doprowadzić do niezgodności Urządzenia ze standardem eSIM.

6.

Do pobrania Profilu eSIM niezbędne jest połączenie Urządzenia z siecią Internet (np. za pomocą innej karty SIM
znajdującej się w Urządzeniu lub sieci WiFi). Profil eSIM jest dostępny do pobrania w ciągu 3 miesięcy od daty jego
wygenerowania. Po upływie tego terminu należy zlecić ponowne przygotowanie Profilu eSIM.

7.

Abonent może zlecić wygenerowanie Profilu eSIM podczas procesu zakupu nowej Usługi za pomocą e-Sklepu
OTVARTA dostępnego na stronie www.otvarta.pl. Opłata za wydanie karty eSIM określona jest w Tabeli nr 1.

8.

Abonent może zlecić wygenerowanie Profilu eSIM w celu wymiany Karty eSIM na nową Kartę eSIM. Koszt
wygenerowania nowego Profilu eSIM dla Abonenta już posiadającego Kartę eSIM określony jest w Tabeli nr 1.

9.

Abonent może zlecić wymianę Karty eSIM na Kartę SIM. Wymiana Karty eSIM na SIM oznacza dezaktywację Karty
eSIM. Koszt usługi określony jest w Tabeli nr 1.

10. Tabela nr 1
Rodzaj usługi

Opłata

Wydanie karty eSIM przy zakupie nowej Usługi.

5 zł

Opłata za każde kolejne zlecenie wygenerowania Profilu eSIM (wymianę karty eSIM).

5 zł

Wymiana karty eSIM na Kartę SIM.

25 zł

11. Usunięcie Profilu eSIM z pamięci Urządzenia powoduje dezaktywację Profilu eSIM i konieczność zlecenia
wygenerowania nowego Profilu eSIM i zainstalowania go na Urządzeniu lub zleceniu wymiany Karty eSIM na
Kartę SIM.
12. Usunięcie Profilu eSIM z pamięci Urządzenia za pomocą jego funkcjonalności lub ustawień Urządzenia (np.
poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych Urządzenia) nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i
zaprzestaniem naliczania opłat przez OTVARTA Sp. z o.o.
13. Po zmianie Urządzenia eSIM na nowe Urządzenie eSIM zapisany na dotychczasowym urządzeniu Profil eSIM
należy usunąć i zlecić przygotowanie nowego Profilu eSIM.
14. Karta eSIM udostępniania w ramach niniejszej promocji jest własnością Operatora.
15. Niniejsza oferta promocyjna jest ważna od 29.12.2021 do odwołania.
16. Niniejszą ofertę promocyjną można łączyć z innymi promocjami Operatora, chyba że w regulaminie takiej
promocji wskazano inaczej.
Regulamin promocji ważny od 29-12-2021
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