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Warunki Oferty Promocyjnej  
„Zwrot pieniędzy za telefon”  

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od 06.08.2012 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną Polska Telefonia Cyfrowa S.A.  

(zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość zakupu promocyjnego zestawu T-Mobile na kartę, w skład którego wchodzą: 
1.1.1. aparat telefoniczny, 
1.1.2. pakiet startowy z taryfą Nowy Tak Tak z kwotą 5 zł do wykorzystania, z ważnością konta 14 dni na połączenia wychodzące + 1 miesiąc na połączenia 

przychodzące* 
1.2. Wykaz aparatów telefonicznych wchodzących w skład zestawów objętych niniejszą Ofertą promocyjną (zwaną dalej „Ofertą”), oraz ceny zestawów znajdują 

się w poniższej tabeli: 
 

Zestaw z telefonem Cena zł z VAT 

Nokia C1-01 180 

Nokia Asha 203 270 

Nokia X2-00 360 

LG Swift L3 (E400) 396 
2. Warunki oferty 
2.1.1. Klient, który w ramach niniejszej oferty promocyjnej dokona zakupu promocyjnego zestawu z telefonem i stanie się Użytkownikiem T-Mobile na kartę** (dalej 

„Użytkownik”), otrzyma od Operatora zwrot ceny zestawu z telefonem w postaci promocyjnych doładowań konta. Promocyjne doładowania stanowiące 
równowartość ceny zakupionego zestawu zostaną przyznane Użytkownikowi na warunkach określonych w pkt. 2.2 -  2.3. 

 
*czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego, 
** Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik 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) na warunkach Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r. 

 
2.2. Promocyjne doładowania będą przyznawane Użytkownikowi cyklicznie, raz w miesiącu i w równej kwocie (w zależności od wybranego zestawu). 
2.2.1. Pierwsze promocyjne doładowanie zostanie przyznane Użytkownikowi w miesiącu, w którym nastąpi pierwsze połączenie wychodzące z karty SIM, wydanej 

Użytkownikowi wraz z promocyjnym zestawem. Doładowanie promocyjne nastąpi w ciągu 72 godzin od wykonania pierwszego połączenia i zostanie 
potwierdzone komunikatem SMS. 

2.2.2. 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. 

2.3. Doładowanie konta, o którym mowa w pkt 2.2.2 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. 

2.4. Brak doładowania konta w sposób wskazany w pkt. 2.2.2. 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. 2.2.2. 

2.4.1. Użytkownik ma możliwość bieżącego monitorowania kwoty wartości promocyjnych doładowań, jaką może uzyskać na warunkach Oferty:  
2.4.2. przez wysyłanie kodu ekspresowego*127*7# 
2.4.3. u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika 
2.4.4. u konsultanta w Sklepie T-Mobile 
 
3. Serwis "Granie na Czekanie" oraz pakiet „Prenumerata” 
3.1. Każdemu Użytkownikowi (dalej również „Abonent”), który zakupi dowolny zestaw z telefonem w ramach niniejszej Oferty oraz doładuje konto kwotą minimum 

5 zł z VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis "Granie na Czekanie" (dalej "Serwis"). oraz pakiet „Prenumerata” 
3.2. Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym ten fakt oraz informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu. 
3.3. Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie pobierze opłaty (zmiana 

utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisów "Granie na Czekanie" oraz "Szafa Gra" dostępnym na stronie 
internetowej http://www.t-mobile.pl/granie. Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego 
trwającego od aktywacji Serwisu do końca Cyklu T-Mobile na kartę, następującego po Cyklu T-Mobile na kartę, w którym nastąpi aktywacja. Po zakończeniu 
okresu promocyjnego za dalsze korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie Serwisów "Granie na 
Czekanie" oraz "Szafa Gra", w wysokości 2 zł z VAT / Cykl T-Mobile na kartę. 

3.4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a o treści: M (spacja) dziewięciocyfrowy numer 
swojego telefonu na bezpłatny numer 80333. 

3.5. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu "Granie na czekanie" pobierana 
będzie opłata abonamentowa oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu. 

3.6. Po aktywacji pakietu „Prenumerata” (zwanego dalej „Pakietem”) Abonent otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usług oraz informującym 
o sposobie rezygnacji z Pakietu. 

3.7. Korzystanie z pakietu „Prenumerata” jest bezpłatne w promocyjnym okresie 7 dni, licząc od dnia otrzymania SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację 
danej Prenumeraty w ramach Pakietu. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za poszczególne Prenumeraty będzie naliczana w następującej 
wysokości: 

3.8. Prenumerata SMS „Angielski flirt” - 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany SMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od poniedziałku do piątku. 
3.9. Prenumerata MMS „MMS na dzień dobry” - 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany MMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od poniedziałku do piątku. 
3.10. Prenumerata MMS zostanie aktywowana Użytkownikom korzystającym z niniejszej Oferty, posiadającym aparaty telefoniczne obsługujące wiadomości MMS. 

Prenumerata SMS zostanie aktywowana Użytkownikom korzystającym z niniejszej Oferty, posiadającym aparaty telefoniczne nie obsługujące wiadomości 
MMS. 

3.11. Po aktywacji Pakietu Abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z poszczególnych Prenumerat poprzez wysłanie na bezpłatny numer 8717 
komunikatów: 

3.12. Prenumerata SMS „Angielski flirt” - SMS o treści AF ANULUJ  
3.13. Prenumerata MMS „MMS na dzień dobry” - SMS o treści MD ANULUJ  
3.14. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt 3.7, Abonent otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Pakietu pobierane 

będą opłaty oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Pakietu. 
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4. Numery informacyjne 

Komenda Numer / Ekspresowy kod 
Informacje dotyczące opłat za połączenie z numerem / wysłanie  

Ekspresowego kodu z telefonu T-Mobile na kartę 

Sprawdzenie stanu konta głównego 
*101# opłata zgodna z cennikiem 

*9898 opłata zgodna z cennikiem 

Sprawdzenie stanu konta  
Złotówek do T-Mobile 

*103*4# 
na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody T-Mobile na kartę 

jest bezpłatne 

*9602 opłata zgodna z cennikiem 
 

Połączenie z Biurem Obsługi  
Użytkownika 

*9602 opłata zgodna z cennikiem 

602 960 200 opłata za połączenie zgodna z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie 

Informacja handlowa 0 801 202 602 opłata za połączenie zgodnie z cennikiem sieci, z której wykonywane jest połączenie 

 
5. Integralność sieci telekomunikacyjnej 
5.1. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:  
5.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  
5.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub  
5.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 5.1.1 i 5.1.2. 
5.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 
5.3. Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji Startera T-Mobile na kartę na usługi o podwyższonej opłacie,  

w szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta 
 

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

przedpłaconych w systemie 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 T-Mobile na kartę), Regulaminu Serwisów „Granie na Czekanie” oraz „Szafa Gra” oraz 
Regulaminu Usługi Dodatkowej „Prenumeraty”. 

6.2.  
6.3. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.  
6.4. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23% 
 

 
 


