Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy w t-mobile
na 7 dni”
dla Użytkowników t-mobile na kartę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 19.07.2013r. do odwołania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Nielimitowane rozmowy w T-Mobile na 7 dni” (zwaną dalej
„Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej:
Okres ważności Oferty
Opłata za aktywację Oferty:
Aktywacja Oferty:
Oferta zawiera:
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7 dni
5 zł
Wysłanie Ekspresowego kodu *100*69*7#
Lub
Wysłanie SMSa o treści TAK na nr 661
7 dni darmowych krajowych połączeń głosowych do Abonentów
T-Mobile*, Użytkowników T-Mobile na kartę**

Warunki oferty
Niniejsza Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z jednej z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub
Hot (zwanych dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty skorzystają z niej, w sposób określony w
niniejszych Warunkach.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest aktywacja Oferty w okresie jej obowiązywania zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych
Warunkach.
Opłata za Ofertę, w wysokości opisanej w tabeli w pkt. 1.1. będzie naliczona z góry za cały okres ważności Oferty.
Klient może aktywować Ofertę, jeśli stan konta jest równy co najmniej opłacie za Ofertę oraz konto jest ważne na połączenia
wychodzące.
Potwierdzenie aktywacji Oferty nastąpi za pośrednictwem SMS w ciągu 72 godzin. W przypadku przebywania Klienta na roamingu ten
termin może zostać wydłużony do 14 dni. Okres ważności Oferty, o którym jest mowa w tabeli w pkt. 1.1. liczony jest od momentu
potwierdzenia aktywacji Oferty.
Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach niniejszej Oferty są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed innymi ofertami
aktywnymi na koncie Klienta, oraz zgromadzoną na koncie kwotą w złotych (PLN).
Rozmowy w ramach Oferty dotyczą krajowych połączeń głosowych do Abonentów T-Mobile oraz Użytkowników T-Mobile na kartę, z
wykluczeniem połączeń konferencyjnych, przekierowanych, połączeń na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe, połączeń
wykonanych na roamingu oraz połączeń wykonywanych na numery usługowe i specjalne.
Z Oferty mogą korzystać Klienci, którzy posiadają aktywne konto na połączenia wychodzące w okresie, na który została wykupiona
Oferta. Opłata za aktywację Oferty nie podlega zwrotowi.
Klient, który ma aktywną Ofertę może sprawdzić jej status poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100*69#.
Klient, który ma aktywną Ofertę może zlecić aktywację kolejnej Oferty. W takim przypadku aktywacja nowej Oferty zastąpi Ofertę
aktualnie aktywną na koncie Klienta.
W przypadku korzystania z oferty „Nieograniczone darmowe rozmowy w T-Mobile na kartę” lub „Nielimitowane rozmowy w T-Mobile
na 30 dni” aktywacja Oferty powoduje dezaktywację oferty „Nieograniczone darmowe rozmowy w T-Mobile na kartę” lub
„Nielimitowane rozmowy w T-Mobile na 30 dni” i aktywację Oferty.
Nie ma możliwości dezaktywacji Oferty.
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.
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Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
Klient zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
do generowania maszynowego ruchu, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do człowieka”,
do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach
(nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do call center), ani
3.1.3. do rozsyłania informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Klienta lub
innego podmiotu, jak również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego (zakaz ten dotyczy Klienta
działającego jako przedsiębiorca).
4.

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,
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(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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