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Warunki Oferty Promocyjnej „Godzina za Grosze” w taryfach 
Nowy Tak Tak i Happy 

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od 5.06.2011 do odwołania, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach 

(dalej „Warunki”) usługę „Godzina za Grosze” (zwaną dalej „Usługą”) umożliwiającą wykonywanie połączeń głosowych po promocyjnych stawkach: 
 

Godzina połączenia do Abonentów T-Mobile*, 
Użytkowników Tak Tak – T-Mobile na kartę** 

1,00 zł z VAT 

Opłata za aktywację usługi Godzina za Grosze 2,02 zł z VAT 

Opłata cykliczna za usługę Godzina za Grosze 
(liczona od dnia aktywacji) 

1,01 zł z VAT 

Aktywacja numeru w Usłudze  
 przez wysłanie Ekspresowego 

kodu *125*2# 
 Ekspresowe menu *100# 
 Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.t-mobile.pl 
 w automatycznym serwisie dzwoniąc pod numer *9602  
 kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod 

numerem *9602 
Dezaktywacja numeru  

 przez wysłanie Ekspresowego 
kodu *125*3# 

 
* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, "Mix", „Era” oraz „Era Mix” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 
** dotyczy abonentów: „Tak Tak -  T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 
 
2. Warunki oferty 
2.1. Niniejsza oferta promocyjna (dalej „Oferta”) dotyczy Użytkowników Tak Tak – T-Mobile na kartę korzystających z taryfy Nowy Tak Tak lub Happy (dalej łącznie 

„Klienci” lub „Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty aktywują usługę Godzina za Grosze, w sposób określony w tabeli. 
2.2. Klient może aktywować usługę Godzina za Grosze, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  
2.2.1. Konto Klienta jest ważne na połączenia wychodzące, (jeśli konto Klienta jest ważne na połączenia przychodzące, ale nie jest ważne na połączenia 

wychodzące, aktywacja Usługi, zostanie odrzucona, o czym Klient zostanie poinformowany SMS-em). 
2.2.2. Stan konta jest równy, co najmniej opłacie aktywacyjnej i jednej opłacie cyklicznej za Usługę. 
2.2.3. Jeśli usługa była wcześniej deaktywowana i minęło 31 dni od daty poprzedniej aktywacji 
2.3. Aktywacja Usługi zmienia sposób taryfikacji połączeń do Abonentów T-Mobile i Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę. Opłata naliczana jest za każdą 

rozpoczętą godzinę połączenia. Taryfikacja pozostałych połączeń jest zgodna z cennikami aktualnymi dla posiadanej taryfy. 
2.4. Aktywacja Usługi nie zmienia taryfikacji połączeń na numery wybrane w promocji Numerki za Grosze. 
2.5. Aktywacja Usługi i pobranie opłaty cyklicznej nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia przez Klienta i zostanie potwierdzona SMS-em. 
2.6. Opłata cykliczna za Usługę będzie naliczana z góry i pobierana automatycznie na początku każdego Cyklu. Przez  Cykl rozumie się 30-dniowy cykl 

rozliczeniowy Usługi; początek pierwszego Cyklu wyznacza najbliższy następujący po 8.08.2012r. dzień odpowiadający datą ( numerem) dniowi miesiąca, w 
którym Klient aktywował Usługę( najbliższa następująca po 08.08.2012r. tzw. miesięcznica aktywacji Usługi);wznowienie Usługi( następujące po jej 
zawieszeniu) wyznacza początek nowego Cyklu; niniejsza definicja  obowiązuje wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu, chyba, że postanowienia innych 
dokumentów wyraźnie stanowią inaczej. Usługa nie zostaje, deaktywowana, jeżeli konto Klienta z aktywną usługą Godzina za Grosze utraci ważność na 
połączenia wychodzące. 

2.7. Usługa Godzina za Grosze, zostaje deaktywowana, gdy: 
2.7.1. Klient zleci jej deaktywację w wybranym przez siebie kanale;  deaktywacja Usługi nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia przez Operatora zlecenia, albo 
2.7.2. Jeśli na koncie Klienta zabraknie środków na pobranie opłaty cyklicznej za Usługę. 
2.7.3. Na koncie klienta zostanie założona blokada połączeń wychodzących. 
2.8. Po deaktywacji Usługi, taryfikacja połączeń do Abonentów T-Mobile i Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę, będzie naliczana zgodnie z cennikami 

aktualnymi dla posiadanej taryfy. 
2.9. W danym Cyklu Klient może jednokrotnie aktywować i jednokrotnie deaktywować usługę Godzina za Grosze. 
2.10. W momencie deaktywacji Usługi pobrana opłata cykliczna jest rozliczana proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania Usługi w danym Cyklu i jest zwracana 

na konto Klienta. 
2.11. W ramach usługi Godzina za Grosze niższą stawką objęte są połączenia do Abonentów T-Mobile i Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę. Niższą stawką 

nie są objęte: 
2.11.1. połączenia do Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz taryfy Linia Biznesowa,  
2.11.2. połączenia na numery stacjonarne poza T-Mobile, 
2.11.3. połączenia realizowane w roamingu, transmisja danych, połączenia wideo, połączenia na numery: 9602, *9602, *9797, 9898, *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, na numery Poczty głosowej, Numery alarmowe, usługowe i specjalne, 
Numery Premium. 

2.12. Aby wykonać połączenie w usłudze Godzina za Grosze, stan konta Klienta nie może być mniejszy niż koszt godziny połączenia, określony w tabeli powyżej. 
2.13. W przypadku, gdy Klient gromadzi na koncie minuty terminowe, posiadając aktywną usługę Godzina za Grosze, upływ terminu ważności minut terminowych 

zostanie wstrzymany do czasu deaktywacji usługi Godzina za Grosze. W tym czasie Klient:  
2.13.1. nie może wykorzystać minut terminowych na połączenia do Abonentów T-Mobile (z wyłączeniem Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz taryfy Linia 

Biznesowa) i Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę;  
2.13.2. może wykorzystywać minuty terminowe na połączenia na numery stacjonarne poza T-Mobile i połączenia do Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz  taryfy 

Linia Biznesowa.  
2.14. Od momentu, deaktywacji usługi Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności minut terminowych zostaje wznowione. 
2.15. W przypadku, gdy Klient wykonuje połączenie w ramach numeru Duostartera Tak Tak mając aktywną usługę Godzina za Grosze, pierwsze 30 minut 

połączenia rozliczane jest zgodnie z zasadami dotyczącymi połączeń w ramach numerów Duostartera, od 31 minuty połączenie rozliczane jest zgodnie z 
zasadami obowiązującymi dla usługi Godzina za Grosze. 

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 użytkownika”) 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. 2.16.12.17.1. i 2.17.2. 
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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 kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta regulaminu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika. 

2.19. Informacja o zmianach niniejszych Warunków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora: http://www.t-mobile.pl.  
2.20. 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 Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza. 
 

3. Objaśnienia 
 
* dotyczy abonentów: „T-Mobile”, "Mix", „Era” oraz „Era Mix” 
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z 
Operatorem zawartej na piśmie: 
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r., Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z pózn. zm.) albo Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązującego od dnia 28 września 2009 r. albo 
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile obowiązujący od 
dnia 5 czerwca 2011 r. albo Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r. 

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

 
 
 
 
 
 

 


