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Warunki Oferty Promocyjnej 
„ROK ważności konta po każdej rozmowie” 
dla Użytkowników T-Mobile na kartę (2) 

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od dnia 19.03.2013r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do 09.10.2013 r. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na 

zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę promocyjną „ROK ważności konta po każdej rozmowie” (zwaną dalej 
„Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej. 

 
2. Warunki oferty 
2.1. Niniejsza Oferta dotyczy wszystkich Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z jednej z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot (dalej „Klient”), 

którzy spełniają warunki opisanie w niniejszym Regulaminie i w terminie obowiązywania Oferty przystąpią do udziału w niej, w sposób określony w pkt. 2.3. 
albo biorą w niej udział na podstawie Warunków Oferty Promocyjnej „ROK ważności konta po każdej rozmowie” dla Użytkowników T-Mobile na kartę (1). 
 
* dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 

 
2.2. Oferta polega na możliwości przedłużenia ważności konta Klienta T-Mobile na kartę.  
2.3. Warunkiem korzystania z promocji jest aktywacja Oferty, posiadanie stanu konta umożliwiającego pobranie opłaty aktywacyjnej oraz utrzymanie stanu konta 

umożliwiającego pobieranie opłaty cyklicznej. 
2.3.1. Opłata za aktywację niniejszej Oferty wynosi 5,00 PLN i jest pobierana z konta Klienta. Opłata cykliczna w kwocie 3,00 PLN za korzystanie z promocji jest 

naliczana i pobierana automatycznie po zakończeniu 30 dniowego cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja Oferty. Następne opłaty cykliczne 
będą pobierane na początku każdego 30 dniowego cyklu rozliczeniowego. 

2.3.2. Klienci, którzy w dniu 19.03.2013r. posiadają aktywną Ofertę na podstawie „Warunków Oferty Promocyjnej „ROK ważności konta po każdej rozmowie” dla   
Użytkowników T-Mobile na kartę (1)” nie ponoszą kosztów opłaty aktywacyjnej. Dla tych Klientów opłata cykliczna w kwocie 3,00 PLN jest naliczana i 
pobierana z góry co 30 dni licząc od dnia, który nastąpił po dacie 18.03.2013r. i jest dniem odpowiadającym datą (numerem) dniowi miesiąca, w którym 
Klient wykonał pierwsze połączenie wychodzące.   

2.4. Aby aktywować Ofertę, Klient powinien posiadać konto aktywne na połączenia wychodzące i stan konta umożliwiający pobranie opłaty za aktywację. 
2.5. Dokonanie zamówienia Oferty możliwe jest poprzez jeden z poniższych sposobów:  
2.5.1. wysłanie Ekspresowego kodu *100*68# 
2.5.2. wysłanie bezpłatnego SMSa o treści Tak na numer 668 
2.5.3. internetowy serwis dostępny na www.t-mobile.pl 
2.5.4. kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika z telefonu T-Mobile na kartę pod numerem *9602 (opłata zgodna z cennikiem). 
2.6. Aktywacja lub dezaktywacja Oferty na koncie Klienta następuje automatycznie, w ciągu 72 godzin licząc od momentu wystąpienia na koncie Klienta jednego 

z następujących zdarzeń opisanych w punkcie 2.5 lub 2.15. i po potwierdzeniu SMSem od Operatora. 
2.7. Ważność konta Użytkownika z aktywną Ofertą będzie automatycznie przedłużana po wystąpieniu na koncie Użytkownika jednego z następujących zdarzeń (z 

zastrzeżeniem punktu 2.8):  
2.7.1. wykonania lub odebrania połączenia głosowego lub wideo połączenia; 
2.7.2. wysłania lub odebrania SMSa; 
2.7.3. wysłania lub odebrania MMSa; 
2.7.4. transmisji danych wychodzących lub przychodzących. 
2.8. Zdarzenia na koncie Klienta, które nie powodują zmiany daty ważności konta to: 
2.8.1. odebranie SMSa o charakterze informacyjnym - wysłanego przez Operatora (np., z informacją potwierdzającą aktywację danej usługi); 
2.8.2. odebranie MMSa o charakterze; (np. z informacyjnym - wysyłanego przez Operatora informacją na temat usług dostępnych u Operatora) 
2.8.3. odebranie połączenia z numerów obsługowych lub informacyjnych należących do Operatora; (np. oddzwanianie Poczty Głosowej). 
2.9. Zdarzenia wpływające na aktualizację daty ważności konta Klienta mogą wystąpić podczas pobytu Klienta na terenie Polski lub podczas korzystania z 

roamingu. 
2.10. Ważność konta Klienta korzystającego z niniejszej Oferty będzie wynosiła 12 miesięcy, licząc od momentu wystąpienia na koncie Klienta jednego ze zdarzeń 

wymienionych w pkt. 2.7.  
2.10.1. W przypadku braku środków pieniężnych na koncie klienta, wystarczających do uiszczenia opłaty cyklicznej należy doładować konto kwotą wystarczającą na  

pobranie opłaty cyklicznej. Pobranie takiej opłaty po doładowaniu zostanie potwierdzone SMSem. 
2.10.2. Brak środków na koncie klienta przez okres jednego pełnego cyklu rozliczeniowego powoduje automatyczne wyłączenie Oferty z uwzględnieniem 

postanowienia ppkt. 2.10.1. 
2.11. W każdym momencie Klient może samodzielnie sprawdzić datę ważności konta dowolną metodą, dostępną w sieci Operatora. 
2.12. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji daty ważności konta Klienta, w ramach niniejszej Oferty, nie częściej niż raz na 30 dni.  
2.13. Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić status Oferty wysyłając ze swojego telefonu ekspresowy kod *100*68*1# 
2.14. Zmiana przez Klienta taryfy na inną spośród wymienionych w pkt. 2.1. nie powoduje wykluczenia go z niniejszej Oferty. 
2.15. Zmiana systemu T-Mobile na kartę na jakikolwiek inny system oferowany przez PTC lub innego Operatora powoduje automatyczną dezaktywację Oferty.  
2.15.1. W dowolnym momencie Klient ma możliwość dezaktywacji Oferty, w szczególności: 

2.15.1.1. przez wysłanie SMSa o treści NIE na numer 668 
2.15.1.2. przez wysłanie Ekspresowego kodu *100*68*2# 
2.15.1.3. w serwisie internetowym na www. t-mobile.pl 
2.15.1.4. przez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika z telefonu T-Mobile na kartę pod numerem*9602 (opłata zgodna z cennikiem) 

Dezaktywacja Oferty nie powoduje zwrotu opłaty aktywacyjnej, opłaty cyklicznej, ani zmiany ustawienia daty ważności konta.  
2.16. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:  
2.16.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do Klienta”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  
2.16.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub  
2.16.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.16.1 i 2.16.2. 
2.17. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 
2.18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają obowiązujące Klienta cenniki i regulaminy świadczenia usług 

telekomunikacyjnych podane do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl. 
2.19. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.  
2.20. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl. 
2.21. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 
2.22. Podane ceny w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT. 
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3. Objaśnienia 
 

* dotyczy abonentów: „T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”  
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Klient 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 
dla Użytkowników obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


