Warunki Oferty Promocyjnej „Promocyjny pakiet minut za
F@kturę”
Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 181, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000391193, o kapitale zakładowym
471.000.000,00 złotych (wpłacony w całości), NIP 526-10-40-567, zwanej dalej „Operatorem”.
Niniejsze warunki są oferowane od 06.12.2011r. do ich wycofania.
1.
1.1.

Opis oferty
Z niniejszych warunków mogą skorzystać będący Konsumentami Abonenci Operatora, którzy są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w
tym przedłużonej aneksem), zawartej w oparciu o jedną z niżej wymienionych taryf oraz aktywują opcję F@ktura. Opcja F@ktura jest usługą świadczoną drogą
elektroniczną, a warunki jej świadczenia opisane są w „Regulaminie przesyłania faktury w formie elektronicznej” wydanym przez Operatora.
1.2.
Taryfy, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: Komfort, Nowy Komfort, Nowy Komfort VIP, Classic, Relaks, Zero, Nowa, data, blueconnect, Taryfy Rodzinne oraz
taryfy promocyjne oparte na wymienionych taryfach.
1.3.
Abonent przyjmuje do wiadomości, że zawarcie umowy o korzystanie z opcji F@ktura (aktywacja tej usługi) wiąże się z konsekwencjami wskazanymi w
następnych zdaniach niniejszego punktu. Jeśli zawarta z Operatorem umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przewidywała uprawnienie Abonenta
do otrzymywania w formie papierowej faktur, wykazów wykonanych usług telekomunikacyjnych i rachunków szczegółowych, to uprawnienie to ulega
zawieszeniu na czas korzystania z opcji F@ktura. Na wskazany czas kwestie dotyczące formy wskazanych dokumentów, zmiany tej formy i sposobu ich
dostarczania/przesyłania/udostępniania są regulowane wyłączone postanowieniami „Regulaminu przesyłania faktury w formie elektronicznej”.
1.4.
Każdy Abonent, który aktywuje opcję F@ktura po raz pierwszy na danym Koncie abonenckim, otrzyma pakiet/y 10 promocyjnych minut wymienianych na 40
SMS-ów. Abonent może otrzymać maksymalnie 6 pakietów promocyjnych minut w kolejnych sześciu pełnych Cyklach Rozliczeniowych, pod warunkiem, że w
całym danym cyklu korzysta z opcji F@ktura, przy czym:
1.4.1. promocyjne minuty można wykorzystać na krajowe połączenia z numerami komórkowymi Operatora (w szczególności związanymi ze znakami towarowymi TMobile, Mix, Era, Era Mix, Tak Tak T-Mobile na kartę, Tak Tak, Heyah, Heyah Mix) z wyłączeniem numerów: 602 900, 602 950 000, 602 963, 608 908,
połączeń typu video, faks i dane (w tym także połączeń z numerami 604 01 01 01 oraz 604 02 02 02), Numerów Premium, numerów bezpłatnych oraz
połączeń przekierowanych,
1.4.2. promocyjne minuty wymieniają się na SMS-y w stosunku 1 min = 4 SMS-y; SMS-y można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski w odniesieniu do numerów
Operatora z wyłączeniem SMS-ów specjalnych, SMS-ów wysłanych w usługach: SIMextra, SMS głosowy oraz SMS-ów międzynarodowych,
1.4.3. pakiet 10 promocyjnych minut będzie wykorzystywany/rozliczany przed minutami wynikającymi z taryfy lub ofert (z wyłączeniem ofert/pakietów darmowych
połączeń oraz usług promocyjnych np. Wieczory i weekendy, Wybrana osoba, 5 wybranych osób oraz minut przyznawanych na podstawie „Regulaminu oferty
promocyjnej Polecenia zapłaty”).
1.5.
Dezaktywacja opcji F@ktura powoduje automatyczną i nieodwracalną utratę uprawnień wynikających z niniejszej promocji.
1.6.
Operator dołoży starań, aby Pakiet 10 promocyjnych minut był przyznany do wykorzystania na początku Cyklu Rozliczeniowego następującego po cyklu, w
którym Abonent aktywował opcję F@ktura. Przyznanie promocyjnego pakietu minut nastąpi nie później, niż na początku drugiego Cyklu Rozliczeniowego
następującego po cyklu, w którym Abonent aktywował opcję F@ktura.
1.7.
Rozliczenie pakietu 10 promocyjnych minut będzie prezentowane w pozycji „Minuty za f@kturę” na fakturze za usługi telekomunikacyjne obejmującej Cykl
Rozliczeniowy, w którym przyznano pakiet.
1.8.
Minuty z pakietu 10 promocyjnych minut niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane przez Abonenta w następnym Cyklu
Rozliczeniowym i w takim przypadku będą rozliczone po minutach z nowego pakietu 10 promocyjnych minut.
1.9.
Jeżeli Abonent otrzyma pakiet 10 promocyjnych minut, a następnie jego Karta SIM zostanie zawieszona, to promocyjny pakiet 10 minut będzie mógł być
wykorzystany pod warunkiem odwieszenia uprzednio zawieszonej Karty SIM przed upływem dwóch Cykli Rozliczeniowych od przyznania pakietu.
1.10. Abonent może skorzystać z niniejszej promocji jednorazowo. Jeśli Abonent kiedykolwiek w przeszłości aktywował opcję F@ktura na danym Koncie
abonenckim i skorzystał z promocyjnego pakietu minut, nie może on skorzystać z niniejszej promocji.
1.11. Jeżeli Abonent posiada więcej niż jeden numer telefonu i numery te rozliczane są na wspólnej fakturze, to pakiet promocyjnych minut będzie przyznany tylko
na jednym numerze telefonu, na którym Abonent dokonał aktywacji opcji F@ktura.
1.12. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, a dotyczących Usług Telekomunikacyjnych, zastosowanie mają postanowienia właściwej umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych (w tym odpowiednio aneksu) zawartej z Operatorem. W kwestiach dotyczących opcji F@ktura zastosowanie mają postanowienia
„Regulaminu przesyłania faktury w formie elektronicznej” i „Regulaminu korzystania z serwisów iBOA oraz MiBOA” dostępnych na www.t-mobile.pl oraz w
punktach sieci sprzedaży T-Mobile.

Obowiązuje od dnia 2011.12.06
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