Warunki Oferty Promocyjnej „MegaDoładowania” w Internet na
kartę blueconnect
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Opis oferty
W okresie od dnia 01.04.2012 r. do odwołania, jednak nie później niż do dnia 30.04.2012 r., Polska Telefonia Cyfrowa S.A. - operator sieci T-Mobile (zwany
dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszej Ofercie promocję „MegaDoładowania w Internet na kartę blueconnect” (zwaną dalej
„Usługą”).
Niniejsza oferta promocyjna dotyczy Użytkowników Internet na kartę blueconnect, (dalej łącznie zwanych „Klientami” lub oddzielnie „Klientem”), którzy w
terminie obowiązywania niniejszej Oferty aktywują Usługę w sposób określony w pkt. 1.3, otrzymując za doładowanie konta określoną kwotą dodatkowe MB
(megabajty, zwane dalej „MB GRATIS”) do wykorzystania, zgodnie z tabelą poniżej:
Doładowania kodami uzupełniającymi:
Kupony
Nominał

MB gratis

150 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

100 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

50 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

25 zł

500 MB (ważne przez 30 dni)

5 zł

-

Doładowania elektroniczne:
Elektroniczne uzupełnienie
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Kwota uzupełnienia

MB gratis

50 - 500 zł

2048 MB (ważne przez 30 dni)

25 - 49 zł

500 MB (ważne przez 30 dni)

5 - 24 zł

-

MB GRATIS zostaną przyznane pod warunkiem zgłoszenia woli Klienta, odbywającego się przez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS pod numer 8070.
Aktywacja Usługi jest bezpłatna i jednorazowa w okresie trwania promocji. Klient zostanie powiadomiony o aktywacji Usługi w SMS-ie zwrotnym. MB GRATIS
będą przyznawane tylko za doładowania konta wykonane po aktywacji Usługi.
Przyznanie MB GRATIS każdorazowo będzie komunikowane Użytkownikowi SMS-em.
MB GRATIS są wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed kwotą wynikającą z zasilenia konta, poprzez jego doładowanie kwotą określoną w pkt. 1.2
powyżej. Następnie wykorzystywana jest kwota zasilenia konta.
MB GRATIS mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe transmisji danych.
MB GRATIS mogą być wykorzystane w ciągu 30 dni od dnia ich przyznania przez Operatora.
W ramach MB GRATIS naliczanie odbywa się za każde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP);
1kB=1024B. Po zakończeniu sesji lub o godz. 24:00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100kB.
W przypadku skorzystania z Oferty, przedłużenie ważności konta w Internet na kartę blueconnect nie ulega zmianie i reguluje je Regulamin doładowań
Internet na kartę blueconnect.
W sytuacji wygaśnięcia ważności konta w Internet na kartę blueconnect możliwość korzystania z połączeń, MB GRATIS i usług jest blokowana.
Nie ma możliwości Aktywacji Usługi na innym numerze telefonu niż ten, z którego zostało wysłane zlecenie Aktywacji Usługi.
Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na terenie Polski. Aktywacja Usługi nie wpływa na wysokość opłat za transmisję danych poza granicami Polski.
Skorzystanie z niniejszej Usługi, poprzez jej aktywację oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez Klienta.
Dezaktywacja Usługi możliwa jest poprzez wysłanie SMS o treści N lub SMS o treści NIE pod bezpłatny numer 8070.
Inne postanowienia
W kwestiach nieuregulowanych niniejszej Ofercie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych
w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników, (dalej zwany „Regulaminem”), Regulaminu doładowań Internet na kartę blueconnect oraz Cennika
Internet na kartę blueconnect. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty w dowolnym terminie. co nie będzie naruszać praw nabytych
przez Klientów. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora: www.t-mobile.pl.
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