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Warunki Oferty Promocyjnej „Wiosenna Promocja ” 
dla Użytkowników T-Mobile na kartę 

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od  21 marca 2013 do 24 marca 2013 (do godziny 23.59)), Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach 

opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) „Wiosenną promocję” ” na warunkach opisanych w niniejszej ofercie promocyjnej 
(zwanej dalej „Ofertą”). 

 
2. Warunki oferty 

 Niniejsza Oferta umożliwia uzyskanie od Operatora promocyjnych, bezpłatnych bonusów w postaci SMS-ów wymiennych na MMS-y do T-Mobile, 
Złotówek do T-Mobile oraz darmowych doładowań w złołych (zwanych dalej „Bonus” lub „Bonusy”) w zamian  za doładowania konta na stronie 
www.doladowania.t-mobile.pl w okresie trwania promocji. Oferta dotyczy Użytkowników  T-Mobile na kartę* (zwanych dalej „Klienci” lub „Klient”), 
którzy spełnią warunki opisanie w niniejszym Regulaminie i w terminie obowiązywania Oferty. 

 
* dotyczy Abonentów: „T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 
 

2.1. Warunkiem otrzymania promocyjnego bonusa w ramach niniejszej Oferty jest spełnienie łącznie poniższych warunków i w następującej kolejności: 
2.1.1. Jednorazowa aktywacja promocji przez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści WIOSNA na numer 80 616 w okresie trwania promocji, 
2.1.2. Otrzymanie – drogą SMS – potwierdzenia aktywacji  Oferty od Operatora, 
2.1.3. Doładowanie konta dowolną kwotą  z przedziału 5 – 500zł  przez stronę www.doladowania.t-mobile.pl w okresie Obowiązywania Oferty.  
2.2. W okresie obowiązywania niniejszej Oferty Klienci, po jednorazowej aktywacji,  a następnie po jednorazowym doładowaniu konta na stronie 

www.doladowania.t-mobile.pl otrzymają Bonusy wg poniższej tabeli:  
 

Wartość  jednorazowego doładowania Bonus 

5 – 10 zł 30 SMS/5 MMS do T-Mobile 

11 – 30 zł 5 Złotówki do T-Mobile 

31 – 500 zł 8 zł Ekstra na Konto Główne 

 
 
2.3. Bonus  30 SMS/5 MMS do T-Mobile  oraz 5 Złotówki do T-Mobile ważne są 30 dni kalendarzowych od dnia ich przyznania. 
2.4. Bonus 8 zł Ekstra na Konto Główne jest  sumowany z kwotą środków pieniężnych na koncie i tworzą wraz z nimi jednolitą pulę środków pieniężnych. 
2.5. Bonus zostanie przyznany Klientom przez Operatora nie później niż w ciągu 72 godzin  dni po spełnieniu przez Klienta warunków opisanych w punkcie 

2.1.niniejszego Regulaminu.  
2.6. Dodanie Bonusu do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS-em od Operatora 
2.7. Z Oferty można skorzystać jednorazowo w czasie jej trwania.  
 
3. Warunki dotyczące Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile: 

 
3.1. SMS-y w ramach Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile wymienne są na MMS-y do sieci T-Mobile w ten sposób, że wysłanie jednej wiadomości MMS powoduje 

zmniejszenie o 6 liczby wiadomości SMS na Koncie (1 MMS = 6 SMS). 
3.2. Z Bonusu SMS-y/MMS- do T-Mobile   rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane do krajowych Abonentów T-Mobile Mobile i Użytkowników T-Mobile na kartę, z 

wykluczeniem wiadomości wysyłanych na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe oraz wysyłanych w roamingu.  
3.3. Z Bonusu SMS/MMS do T-Mobile   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 obowiązującym Klienta. 

3.4. SMS-y/MMS-y do T-Mobile  mogą zostać wykorzystane zgodnie z datami wskazanymi w SMS-ie potwierdzającym aktywację danego Bonusu. Po upływie 
okresu ważności wykorzystania  przepadają, chyba, że w okresie wskazanym w SMS do konta Klienta zostaną dodane kolejne SMS-y/MMS-y do T-Mobile  , 
wówczas liczba zgromadzonych SMS/MMS do T-Mobile  , sumuje się, a data ich ważności: 

3.4.1. Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie. 
3.4.2. Jest naliczana od nowa, zgodnie z data ważności nowo nabytych SMS/MMS do T-Mobile,  jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już 

były zgromadzone na koncie. 
3.4.3. Data ważności konta SMS-y/MMS-y do T-Mobile nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej nie przedłuża. 
3.4.4. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie SMS/MMS do T-Mobile oraz terminu ich ważności poprzez wpisanie kodu ekspresowego 

*103*1#, w Internetowym systemie obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl, oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie 
automatycznym lub u konsultanta; opłata zgodna z cennikiem). 

 
4. Warunki dotyczące Bonusu Złotówki do T-Mobile: 

 
4.1. Złotówki do T-Mobile  można wykorzystać do Abonentów T-Mobile i Użytkowników T-Mobile na kartę na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y  
                oraz na pakietową transmisję danych (na terenie Polski). 
4.2. Złotówki do T-Mobile  są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie głównym kwotą  w złotych, T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności 

oraz pakietem "SMS-y i MMS-y za grosze" oraz jednostki z Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile,” o którym mowa w pkt. 5 
4.3. Złotówki do T-Mobile  są rozliczane zgodnie z cenami w taryfie/usłudze, z której Klient korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym dla głównego konta 

monetarnego. 
4.4. Złotówki do T-Mobile  mogą zostać wykorzystane zgodnie z datami wskazanymi w SMSie potwierdzającym aktywację danego Bonusu. Po upływie okresu 

ważności wykorzystania przepadają, chyba, że w okresie wskazanym w SMS do konta Klienta zostaną dodane kolejne Złotówki do T-Mobile, wówczas liczba 
zgromadzonych Złotówek do T-Mobile, sumuje się, a data ich ważności: 

4.4.1. Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie; 
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4.4.2. Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych, które już 
były zgromadzone na koncie. 

4.5. Data ważności konta Złotówek do T-Mobile nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej nie przedłuża. 
4.6. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie Złotówek do T-Mobile oraz terminu ich ważności poprzez wpisanie kodu ekspresowego 

*103*4#, w Internetowym systemie obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl, oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie 
automatycznym lub u konsultanta; opłata zgodna z cennikiem). 

 
5. Warunki dotyczące Bonusu 8 zł Ekstra na Konto Główne 

 
5.1.  Bonus jest przyznawany na Konto Główne. 
5.2.  Bonus jest do wykorzystania na dowolne usługi z oferty Operatora dostępna w taryfie, z której korzysta Użytkownik 
5.3.  Bonus nie przedłuża ważności Konta Głównego. 
 
6. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:  
6.1. 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  
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt.. 

6.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych właściwym 
dla danej taryfy, który jest podany do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl. 

8. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Klienta.  
9. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl. 
10. 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. 

11. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 
 
 

12. Objaśnienia 
 

* 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 
dla Użytkowników obowiązującego od dnia  5 czerwca 2011 
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