
 

 

 
 
 

warunki OFERTY PROMOCYJNEJ „Supernet Video HD W PREZENCIE” 
 
 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki skorzystania z oferty promocyjnej „Supernet Video w prezencie”, zwanej dalej „Ofertą”, 
dostępnej od dnia 05.02.2018 r. do wycofania. 

2. Organizatorem Oferty jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391193, NIP 5261040567, REGON 
1011417295 (dalej „T-Mobile”).   

3. Z Oferty skorzystać może Abonent T-Mobile, będący Konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa (zwany 
dalej „Abonentem”), który: 
3.1.  w okresie obowiązywania Oferty posiada zawartą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na piśmie w ramach taryfy T, 
3.2.  otrzyma od T-Mobile wiadomość SMS z zaproszeniem do skorzystania z Oferty oraz 
3.3. aktywuje usługę Netflix w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww.  wiadomości SMS od T-Mobile, poprzez serwis  

internetowy pod adresem: http://netflix.t-mobile.pl.  
4. W ramach niniejszej Oferty Abonent otrzymuje możliwość korzystania z usługi Supernet Video w opcji HD na warunkach 

promocyjnych, bez konieczności ponoszenia opłat cyklicznych za tą usługę, przez cały czas, w którym Abonent korzysta z 
usługi Netflix oraz ponosi Opłaty Cykliczne za usługę Netflix.  

5. Usługa Supernet Video HD umożliwia odtwarzanie treści video w Serwisie Netflix bez pomniejszania Limitu danych w ramach 
mobilnego Internetu.  

6. Aktywacja usługi Netflix spowoduje automatyczną aktywację usługi Supernet Video HD na warunkach niniejszej Oferty i 
zostanie potwierdzona wiadomością SMS od Operatora.  

7. Abonent może zlecić dezaktywację usługi Netflix w każdej chwili  poprzez serwis internetowy http://netflix.t-mobile.pl. 
Dezaktywacja usługi Netflix skutkować będzie automatyczną dezaktywacją usługi Supernet Video HD, działającej na 
warunkach niniejszej Oferty.  

8. Abonent z Oferty może skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.  
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu serwisu Netflix” oraz 

„Regulaminu Usługi Telekomunikacyjnej Supernet Video”. 
10. T-Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszej Oferty w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw 

nabytych Abonenta. 
 

http://netflix.t-mobile.pl/

