Warunki Oferty Promocyjnej „Nawet 200 zł w prezencie od TMobile – podwajamy małe doładowania”
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Opis oferty:
W okresie od 18-06-2012 roku do 17-07-2012 roku (włącznie) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) wprowadza ofertę promocyjną o
nazwie „Nawet 200 zł w prezencie od T-Mobile – podwajamy małe doładowania” zwaną dalej „Ofertą”.
Oferta polega na podwojeniu przez Operatora doładowań w kwocie mniejszej lub równej 20 zł brutto.
Z Oferty mogą skorzystać Abonenci taryf „Nowa Era Mix”, „Mix na liczbę doładowań”, „Mixera”, „Nowy Tak Tak Fon w Era Mix”, „Fon w Mix na czas”, „Happy w
Era Mix” i Abonenci Ofert w Mix „Taryfa Era Fun” i „Mega Fun”, którzy otrzymają od Operatora SMS z Ofertą (zwani dalej „Klientem” lub „Klientami”).
Klienci, którzy nie otrzymają od Operatora SMS z Ofertą nie są uprawnieni do skorzystania z niniejszej Oferty.
Aktywacja Oferty odbywa się w momencie odesłania przez Klienta SMSA o treści TAK na numer 80403 (koszt 0 zł) w okresie obowiązywania Oferty oraz
otrzymania od Operatora SMSA zwrotnego z potwierdzeniem aktywacji Oferty.
Warunkiem otrzymania promocyjnego doładowania w ramach Oferty jest aktywacja Oferty opisana w pkt. 1.4 oraz uzupełnienie konta kwotą mniejszą lub
równą 20 zł z VAT co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania Oferty.
Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania od Operatora.
Wartość promocyjnego doładowania w ramach Oferty:
Jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane konto po aktywacji Oferty, jeżeli wartość tego doładowania wyniosła mniej niż 20 zł z VAT (włącznie).
Zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego lub elektronicznego doładowania.
Nie zawiera T-Mobile jednostek.
Nie powoduje przedłużenia ważności konta.
Nie stanowi realizacji zobowiązania do comiesięcznego Minimalnego Zasilenia Konta przez Klientów Oferty Promocyjnej „Mega Fun” oraz Abonentów taryf
„Nowa Era Mix”, „Mixera” i „Mix na liczbę doładowań”.
Nie jest premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert.
W przypadku, gdy Klient doładuje konto kwotą powyżej 20 zł z VAT, nie otrzyma promocyjnego doładowania.
Brak promocyjnego doładowania zostanie zakomunikowany Klientowi SMSEM.
Maksymalna liczba promocyjnych doładowań przysługujących Klientowi w ramach Oferty wynosi 10.
Maksymalna sumaryczna wartość promocyjnych doładowań jakie Klient może otrzymać w ramach Oferty wynosi 200 zł z VAT.
W okresie trwania Oferty Klient może skorzystać z niej jeden raz.
W ofercie nie biorą udziału doładowania wynikające ze zobowiązania Klientów taryf „Nowa Era Mix”” dotyczące uzupełniania konta kwotą Minimalnego
Zasilenia Konta systemu Mix, która jest naliczana, co miesiąc na fakturze Abonenta Mix.
Promocyjne doładowanie zostanie dodane do konta Klienta w ciągu maksymalnie 5 kolejnych dni kalendarzowych, następujących po dniu, w którym klient
spełnił warunki jego otrzymania. W przypadku Klientów korzystających w momencie uzupełnienia konta z Roamingu - opóźnienie w dodaniu nagrody do
konta może trwać do 14 dni.
Dodanie do konta Klienta promocyjnego doładowania w ramach oferty zostanie potwierdzone SMSEM w ciągu 30 minut od momentu dodania.
Ze względów technicznych, odstęp czasu pomiędzy kolejnymi doładowaniami dokonanymi przez Klienta musi być większy lub równy 20 minut.
W przypadku Klientów dokonujących migracji z taryfy lub systemu objętego niniejszą Ofertą do kierunku/taryfy również objętego Ofertą, działania dokonane
przed migracją, a mające wpływ na spełnienie warunków Oferty są brane pod uwagę, jako spełniające warunki Oferty.
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać karty sim do:
Maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
Przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub do osiągnięcia
efektów podobnych do opisanych w pkt 1.17.1. i 1.17.2.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej przez Klienta.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Oferty w dowolnym terminie lub zmiany niniejszych warunków. Informacja o zmianach bądź o
wycofaniu niniejszej oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora: www.t-mobile.pl.

Obowiązuje od dnia 2012-06-18
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