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Warunki Oferty Promocyjnej  
„Zwrot pieniędzy za telefon dla Klientów T-Mobile na kartę”  

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od 01.03.2012 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą promocyjną Polska Telefonia Cyfrowa S.A.  

(zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) możliwość zakupu telefonu bez pisemnej 
umowy w promocyjnej cenie zgodnie z obowiązującym Cennikiem „Telefony bez umowy” w ofercie „Zwrot pieniędzy za telefon dla Klientów T-Mobile na 
kartę”. 

1.2. Skorzystanie z Oferty „Zwrot pieniędzy za telefon dla Klientów T-Mobile na kartę” jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta na połączenia 
wychodzące 

 
2. Warunki oferty 
2.1. Niniejsza Oferta dostępna jest dla klientów (dalej „Użytkowników”) Tak Tak – T-Mobile na kartę** korzystających z taryfy „Happy”, „Nowy Tak Tak”, „Tak Tak 

Hot” lub „Hot”, którzy w okresie jej obwiązywania dokonają zakupu telefonu dostępnego w Cenniku, o którym mowa w pkt 1.1. 
2.2. Zakup telefonu w promocyjnej cenie możliwy jest tylko w wybranych punktach sprzedaży, tj. Salonach i Sklepach T-Mobile wchodzących w skład struktury 

organizacyjnej Operatora, z wyłączeniem Sklepów Franczyzowych oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży prowadzonych przez odrębne podmioty 
(informacje nt. listy punktów sprzedaży Klient uzyska na www.t-mobile.pl oraz kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika). 

2.3. Wykaz aparatów telefonicznych oraz ceny znajdują się w aktualnym Cenniku „Telefony bez umowy w ofercie „Zwrot pieniędzy za telefon dla Klientów T-
Mobile na kartę”, stanowiącym załącznik do niniejszej Oferty. 

2.3.1. Użytkownik”, który w ramach niniejszej oferty promocyjnej dokona zakupu jednego z dostępnych w Cenniku telefonów, otrzyma od Operatora zwrot 
wydatków poniesionych na telefon w postaci promocyjnych doładowań konta. Promocyjne doładowania stanowiące równowartość ceny zakupionego 
telefonu zostaną przyznane Użytkownikowi na warunkach określonych w pkt. 2.4 -  2.5. 

2.3.2. W ramach niniejszej Oferty Użytkownik może nabyć tylko jeden telefon, za który będzie otrzymywał zwrot pieniędzy w postaci dodatkowych zasileń konta. 
2.3.3.  Zakup każdego kolejnego telefonu będzie możliwy dopiero po całkowitym otrzymaniu zwrotu pieniędzy za telefon stanowiący przedmiot poprzedniego 

zakupu.  
2.3.4. Użytkownik, który nabył promocyjny zestaw Tak Tak T-Mobile na kartę w ramach oferty „Zwrot pieniędzy za telefon” nie może skorzystać z niniejszej oferty do 

czasu otrzymania całkowitego zwrotu pieniędzy za aparat telefoniczny wchodzący w skład promocyjnego zestawu,. 
 

** dotyczy abonentów: „Tak Tak -  T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 
 

2.4. Promocyjne doładowania będą przyznawane Użytkownikowi cyklicznie, raz w miesiącu i w równej kwocie (w zależności od wybranego telefonu). 
2.4.1. Pierwsze promocyjne doładowanie zostanie przyznane Użytkownikowi po automatycznej aktywacji Oferty na koncie Użytkownika, która będzie miała miejsce 

w dniu zakupu telefonu. Doładowanie nastąpi maksymalnie w ciągu 72 godzin od momentu aktywacji Oferty i zostanie potwierdzone komunikatem SMS. 
2.4.2. Kolejne promocyjne doładowania będę przyznawane Użytkownikowi przez 17 miesięcy kalendarzowych, po jednorazowym doładowaniu konta w danym 

miesiącu kalendarzowym kwotą minimum 25 zł. Doładowanie promocyjne nastąpi w ciągu 72 godzin od doładowania konta, o którym mowa jest w zdaniu 
poprzednim, o czym Użytkownik zostanie poinformowany komunikatem SMS. 

2.5. Doładowanie konta, o którym mowa w pkt 2.4.2 może odbywać się dowolną metodą dostępną w T-Mobile, przy zastrzeżeniu, że doładowania promocyjne 
pochodzące z innych ofert Operatora, nie są brane pod uwagę, jako spełniające warunki niniejszej Oferty. 

2.6. Brak doładowania konta w sposób wskazany w pkt. 2.4.2. w danym miesiącu kalendarzowym nie spowoduje wykluczenia Użytkownika z Oferty.  Promocyjne 
doładowanie zostanie przyznane w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w którym konto zostanie doładowane w sposób określony w pkt. 2.4.2. 

2.6.1. Użytkownik ma możliwość bieżącego monitorowania kwoty wartości promocyjnych doładowań, jaką może uzyskać na warunkach Oferty:  
2.6.2. przez wysyłanie kodu ekspresowego*127*70# 
2.6.3. u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika 
2.6.4. u konsultanta w Sklepie T-Mobile 
 
3. Integralność sieci telekomunikacyjnej 
3.1. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:  
3.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  
3.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub  
3.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2. 
3.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 
 

4. Postanowienia końcowe 
4.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na http: //www.t-mobile.pl, 
postanowienia cennika (w tym Cennika doładowań dla Użytkowników Systemu Tak Tak - T-Mobile na kartę), Regulaminu Serwisów „Granie na Czekanie”/ 
Szafa Gra” oraz Regulaminu Usługi Dodatkowej „Prenumeraty”. 

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.  
4.3. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje 

w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o 
ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza. 

 
5. Objaśnienia 

 
** dotyczy abonentów: „Tak Tak -  T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”  
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik Tak Tak - T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej): 
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz 
Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo 
(2) do dnia 4 czerwca 2011r., jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo  
(3) od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę 
obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r. 
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