Warunki Oferty Promocyjnej „Pakiet 100 minut i 100 SMS dla
klientów T-Mobile na kartę”
1.
1.1.
1.2.

Opis oferty
W okresie od dnia 30.04.2013 do wycofania niniejszej oferty jednakże nie później niż do dnia 31.12.2013 Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) bezpłatne pakiety 100 minut i 100 SMS-ów, których
specyfikację zamieszczono poniżej.
Niniejsza oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkowników”) korzystających z taryfy Nowy Tak Tak, którzy pierwsze wychodzące
połączenie wykonali najwcześniej 12.06.2012 r.

2.
Warunki oferty
2.1.
W ramach usługi promocyjnej (dalej: „Usługa promocyjna”) Użytkownik ma możliwość aktywacji bezpłatnych pakietów:
2.1.1. Pakiet „100 bezpłatnych minut” – pakiet aktywowany bezpłatnie poprzez wysłanie bezpłatnego na terenie Polski SMS-a o treści TAK pod numer 640. Pakiet
ważny jest 7 dni od momentu aktywacji potwierdzonej SMS-em od Operatora.
2.1.2. Pakiet „bezpłatnych 100 SMS/16 MMS” – pakiet aktywowany bezpłatnie poprzez wysłanie bezpłatnego na terenie Polski SMS-a o treści TAK pod numer 641.
Pakiet ważny jest 7 dni od momentu aktywacji potwierdzonej SMS-em od Operatora.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Sprawdzenie salda bezpłatnych minut dostępnych w ramach Usługi promocyjnej:
Wysłanie Ekspresowego kodu *103*3#
w Ekspresowym menu wywoływanym poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100#
kontakt z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (opłata zgodna z cennikiem)

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Sprawdzenie salda bezpłatnych SMS-ów/MMS-ów dostępnych w ramach Usługi promocyjnej:
Wysłanie Ekspresowego kodu *103*1#
w Ekspresowym menu wywoływanym poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100#
kontakt z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (opłata zgodna z cennikiem)

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Warunkiem skorzystania z Usług promocyjnych jest:
Wykonanie pierwszego wychodzącego połączenia najwcześniej w dniu 12.06.2012 r.
Doładowanie konta dowolnym nominałem przynajmniej raz w trakcie trwania Usługi promocyjnej.
Aktywacja Usługi promocyjnej przez Użytkownika w okresie od dnia 30.04.2013 do dnia 31.12.2013 (włącznie) poprzez wysłanie bezpłatnego na terenie
Polski SMS-a o treści i pod numer podany w punkcie 2.1..
Aktywacja Usług promocyjnych nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu przyjęcia przez Operatora zlecenia aktywacji Usługi promocyjnej wysłanej przez
Użytkownika. Aktywacja Usługi promocyjnej zostanie potwierdzona SMS-em.
Aktywacja Usług promocyjnych jest możliwa jednorazowo.

2.5.
2.6.

2.7.
Usługi Promocyjne obejmują:
2.7.1. 100 minut połączeń głosowych do Abonentów T-Mobile** oraz Użytkowników T-Mobile na kartę, Usługa Promocyjna nie obejmuje następujących połączeń:
połączeń międzynarodowych, połączeń realizowanych w Roamingu, transmisji danych, połączeń wideo, oraz połączeń na numery: *9602, *9797, *9898, 602
913, 602 990, 608 908, 602 950 000, 602 951 000, 602 960 200, 602 985, 604 01 01 01, 604 02 02 02, numery Poczty głosowej, numery alarmowe,
usługowe i specjalne, Numery Premium.
2.7.2. 100 SMS/16 MMS do Abonentów T-Mobile oraz Użytkowników T-Mobile na kartę wysyłane w obrębie kraju. Z Pakietu nie będą rozliczane SMS-y i MMS-y
specjalne, bezpłatne, usługowe i głosowe oraz SMS-y wysyłane w usłudze SIMextra. Z Pakietu nie będą rozliczane również: MMS-y wysłane na adres e-mail
oraz SMS-y wysyłane na numery rozpoczynające się od „004800” i „004801”.Taryfikacja pozostałych połączeń jest zgodna z Cennikiem taryfy Nowy Tak Tak
w systemie T-Mobile na kartę.
2.8.

2.9.
2.10.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

Samodzielna dezaktywacja przez Użytkownika aktywnych Usług promocyjnych opisanych w punktach 2.1.1. i 2.1.2. jest niemożliwa. Usługa promocyjna
wygasa automatycznie na danym numerze telefonu T-Mobile na kartę po upływie terminu podanego w pkt 2 (o ile postanowienia innych ofert promocyjnych
Operatora, którymi Użytkownik zwiąże się, nie będą stanowiły inaczej) lub na skutek zmiany przez Użytkownika systemu T-Mobile na kartę na inny system
oferowany przez Operatora lub u innego operatora.
Minuty zawarte w Usłudze promocyjnej są wykorzystywane na „Warunkach Oferty Promocyjnej „150 minut” dla Użytkowników T-Mobile na kartę,
korzystających z taryf: Nowy Tak Tak lub Happy” i dostępnych na stronie www.t-mobile.pl.
SMS-y zawarte w Usłudze promocyjnej są wykorzystywane na „Warunkach Oferty Promocyjnej „SMS-y i MMS-y za grosze” w taryfach Nowy Tak Tak lub
Happy” i dostępnych na stronie www.t-mobile.pl.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
maszynowego generowania połączeń (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”), w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 3.1.1. i 3.1.2.
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:
4.1.1. postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej
wiadomości na stronie http://www.t-mobile.pl,
4.1.2. postanowienia cennika (w tym: Cennika taryfy Nowy Tak Tak w systemie T-Mobile na kartę, Cennika doładowań dla Użytkowników T-Mobile na kartę),
4.1.3. postanowienia „Warunków Oferty Promocyjnej Startery T-Mobile na kartę”,
4.1.4. postanowienia „Warunków Oferty Promocyjnej „150 minut” dla użytkowników T-Mobile na kartę, korzystających z taryf: Nowy Tak Tak lub Happy”,
4.1.5. postanowienia „Warunków Oferty Promocyjnej „SMS-y i MMS-y za grosze” w taryfach Nowy Tak Tak lub Happy”,
4.2.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszych Warunków w każdym czasie bez podawania przyczyny, co nie będzie naruszać praw nabytych
przez Użytkownika.
4.3.
O każdej zmianie niniejszego dokumentu Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
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4.4.
4.5.

Podane ceny jednostkowe 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 Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Skorzystanie z niniejszej Usługi promocyjnej przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.

5.

Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze
czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach jednego z niżej wymienionych dokumentów:
(1) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązującego od dnia 2 stycznia
2010 r. (z późn. zm.),
(2) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników obowiązującego od dnia
5 czerwca 2011 r.,
(3) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
** Abonent T-Mobile - abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem w formie pisemnej i wykonywanej w
oparciu o jeden z niżej wymienionych dokumentów:
(1) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.),
(2) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r.,
(3) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
(4) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązujący od dnia 28 września 2009 r.,
(5) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix.
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