Warunki Oferty PrOmOcyjnej „max 500”

1.
1.1.
1.2.

Opis oferty
W okresie od 28.05.2013 r. do wycofania lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Max 500”
(zwaną dalej „Ofertą”).
Skorzystanie z Oferty „Max 500” jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego konta na połączenia wychodzące, oraz aktywacji
Oferty w jeden ze sposobów opisanych poniżej w tabeli:

Aktywacja Oferty Max 500 (Plan 50)

Aktywacja Oferty Max 500 (Plan 35)
Sprawdzenie Statusu Oferty Max 500 (Plan 50)
Sprawdzenie Statusu Oferty Max 500 (Plan 35)
Zmiana Oferty z Max 500 (Plan 50) na Max 500 (Plan 35)

Oferta „Max 500”
 przez wysłanie
Ekspresowego
kodu *100*50#
 przez wysłanie SMS o treści  Ekspresowe menu *100#
TAK na numer 650
 Internetowy System Obsługi dostępny
 przez wysłanie
na stronie www.t-mobile.pl
Ekspresowego
 w automatycznym serwisie dzwoniąc
kodu *100*35#
pod numer *9602 (opłata zgodna z
 przez wysłanie SMS o treści
cennikiem)
TAK na numer 635
 kontaktując się z konsultantem Biura
Obsługi Użytkownika pod numerem
 przez wysłanie
*9602 (opłata za połączenie zgodna z
Ekspresowego
cennikiem)
kodu *100*50*1#
 przez wysłanie
Ekspresowego
kodu *100*35*1#
 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

1.3.

Aktywacja Oferty przez Operatora nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia przez Użytkownika i zostanie
potwierdzona SMSem.

2.
2.1.

Warunki oferty
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z taryfy „Happy”, „Nowy Tak Tak”, „Tak Tak Hot”
lub „Hot”, którzy skorzystają z Oferty w okresie jej obowiązywania, w sposób określony w niniejszych Warunkach.

2.2.

Oferta „Max 500” polega na przyznaniu Użytkownikowi rabatu kwotowego z przeznaczeniem do wykorzystania przy zakupie
dowolnego modelu telefonu lub innego dowolnego urządzenia dostępnego w cenniku „Telefony i urządzenia bez umowy dla
Użytkowników Oferty Max 500" lub na zasilenie konta Użytkownika kwotą odpowiadającą wysokości przyznanego rabatu kwotowego.
Zasilenie konta, o którym mowa nie będzie miało wpływu na ważność konta głównego.
2.3. Rabat kwotowy, o którym mowa powyżej zostanie przyznany Użytkownikowi po spełnieniu następujących warunków:
2.3.1. Aktywowanie Oferty Max 500 (Plan 50) lub Max 500 (Plan 35) w sposób przedstawiony w tabeli w pkt 1,2 oraz
2.3.2. Zasilanie konta kwotą minimum 50 zł miesięcznie w przypadku aktywacji Oferty Max 500 (Plan 50), przez okres 12 lub 24 pełnych
miesięcy kalendarzowych, lub
2.3.3. Zasilanie konta kwotą minimum 35 zł miesięcznie w przypadku aktywacji Oferty Max 500 (Plan 35), przez okres 12 lub 24 pełnych
miesięcy kalendarzowych.
2.4. Zasilanie konta, o którym mowa w pkt 2.3.2. i 2.3.3 może odbywać się dowolną metodą doładowania oraz w dowolnych kwotach, pod
warunkiem, że suma kwot doładowań w danym miesiącu kalendarzowym będzie wynosić co najmniej 50 zł w przypadku Max 500
(Plan 50) lub 35 zł w przypadku Max 500 (Plan 35)
2.5. Wysokość rabatu kwotowego będzie uzależniona od wybranego przez Użytkownika Planu Oferty Max 500 w momencie jej aktywacji,
jak również od długości okresu zasilania konta co miesiąc, minimalną wymaganą kwotą, adekwatną do zadeklarowanego Planu.
Szczegóły poniżej w tabeli:
Oferta „Max 500”
Oferta Max 500 (Plan 50)
Oferta Max 500 (Plan 35)
Oferta Max 500 (Plan 50)
Oferta Max 500 (Plan 35)
2.6.

Wymagana minimalna
miesięczna kwota
zasilania konta
50 zł z VAT
35 zł z VAT
50 zł z VAT
35 zł z VAT

Wymagany okres zasilania konta

Wysokość rabatu kwotowego

24 pełne miesiące kalendarzowe

500 zł z VAT
300 zł z VAT
200 zł z VAT
100 zł z VAT

12 pełnych miesięcy kalendarzowych

Miesiąc przystąpienia Użytkownika do Oferty „Max 500”, czyli miesiąc aktywacji Oferty, jest zawsze traktowany, jako miesiąc niepełny.
Oznacza to, że zasilanie konta minimalną wymaganą kwotą obowiązuje od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu aktywacji
Oferty.

Obowiązuje od dnia 2013-05-28 ze zmianami z dnia 2014-01-19
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2.7.

Niespełnienie Warunku Oferty związane z brakiem doładowania konta w danym miesiącu kalendarzowym na minimalną wymaganą
kwotę powoduje wykluczenie Użytkownika z Oferty „Max 500” połączone z całkowitą utratą prawa do otrzymania rabatu kwotowego.
2.8. Użytkownik, który przystąpił do Oferty może zrezygnować z uczestnictwa w promocji w dowolnym momencie, kontaktując się z
Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika, poprzez Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.t-mobile.pl lub nie zasilając
konta w danym miesiącu kalendarzowym na minimalną wymaganą kwotę.
2.9. Użytkownik, który zrezygnował z Oferty lub został z Oferty wykluczony może ponownie aktywować Ofertę Max 500, wybierając (Plan
50) lub (Plan 35). Przy czym, ponowna aktywacja w żaden sposób nie wiąże się z poprzednim uczestnictwem Użytkownika w Ofercie
Max 500.
2.10. W czasie trwania Oferty Użytkownik ma prawo do zmiany (Planu 50) na (Plan 35), przy zachowaniu ciągłości uczestnictwa w Ofercie.
Zmiana Max 500 (Plan 50) na Max 500 (Plan 35) równoznaczna jest ze zmianą wysokości możliwego do otrzymania rabatu
kwotowego, na niższą, czyli adekwatną dla Max 500 (Plan 35).
2.11. W czasie trwania Oferty Użytkownik nie ma możliwości zmiany Max 500 (Plan 35) na Max 500 (Plan 50).
2.12. Użytkownik ma możliwość bieżącego sprawdzenia statusu uczestnictwa w Ofercie Max 500 w jeden z możliwych sposobów:
2.12.1. Poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100*50*1#, w przypadku Oferty Max 500 (Plan 50)
2.12.2. Poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100*35*1#, w przypadku Oferty Max 500 (Plan 35)
2.12.3. W Ekspresowym Menu *100#, poprzez wybór właściwej opcji
2.12.4. W automatycznym serwisie dzwoniąc pod numer*9602
2.12.5. Kontaktując się z Konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602
2.12.6. W Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl
2.13. Po spełnieniu Warunków Oferty Użytkownik będzie uprawniony do skorzystania z rabatu kwotowego przyznanego zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt 2.5, pod warunkiem posiadania aktywnego konta na połączenia wychodzące.
2.14. Rabat kwotowy w wysokości 200 zł z VAT ( Plan 50) lub 100 zł z VAT (Plan 35) Użytkownik będzie mógł wykorzystać w okresie
kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia przyznania wskazanego rabatu. Użytkownikowi, który nie wykorzysta wskazanego
rabatu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i jednocześnie w każdym miesiącu kalendarzowym tego okresu doładuje
konto kwotą minimalną odpowiednio 50 zł lub 35 zł, w zależności od zadeklarowanego Planu przy aktywacji Oferty, przyznany
zostanie rabat 500 zł z VAT (Plan 50) lub 300 zł z VAT (Plan 35).
2.15. Rabat kwotowy w wysokości 500 zł z VAT (Plan 50) lub 300 zł z VAT (Plan 35) Użytkownik będzie mógł wykorzystać w okresie
kolejnych trzech miesięcy kalendarzowych od dnia przyznania wskazanego rabatu. Po upływie tego okresu możliwość skorzystania z
rabatu kwotowego przepada.
2.16. Przyznany rabat kwotowy będzie można wykorzystać przy zakupie dowolnego modelu telefonu lub dowolnego urządzenia
dostępnego w nie stanowiącym załącznika do niniejszej oferty promocyjnej cenniku „Telefony i urządzenia bez umowy dla
Użytkowników Oferty Max 500”, obowiązującym w dniu zakupu. Minimalna cena zakupu telefonu lub innego dowolnego urządzania
po uwzględnieniu rabatu będzie wynosić 1 zł z VAT.
2.17. Zakup telefonu lub innego urządzenia z uwzględnieniem rabatu możliwy będzie tylko w Punktach Sprzedaży wchodzących w skład
struktury organizacyjnej Operatora, z wyłączeniem Sklepów Franczyzowych oraz Autoryzowanych Punktów Sprzedaży prowadzonych
przez odrębne podmioty (informacje nt. listy Punktów Sprzedaży Użytkownik uzyska na www.t-mobile.pl oraz kontaktując się z
konsultantem Biura Obsługi Użytkownika). Do faktury sprzętowej sprzedawca występujący w imieniu Operatora wprowadzi dane
Użytkownika na podstawie okazanego Dowodu Osobistego.
2.18. Zamówienie telefonu lub innego urządzania z uwzględnieniem rabatu za pośrednictwem Kuriera możliwe będzie w trakcie rozmowy z
konsultantem Biura Obsługi Użytkownika oraz w Punktach Sprzedaży sieci T- Mobile nie wchodzących w skład struktury
organizacyjnej Operatora (prowadzonych przez odrębne od Operatora podmioty). W tym celu Użytkownik zobowiązany będzie podać
w trakcie rozmowy z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika lub w Punkcie Sprzedaży sieci T-Mobile dane adresowe umożliwiające
wystawienie faktury oraz zlecenie Kurierowi dostarczenia przesyłki do Użytkownika
2.19. Udzielając zniżki Operator zweryfikuje czy Użytkownik posiada Kartę SIM, na której koncie przyznany został rabat na Warunkach
niniejszej Oferty.
2.20. Alternatywnie kwotę przyznanego rabatu Użytkownik będzie mógł wykorzystać na zasilenie własnego konta (tj. konta, na którym rabat
został przyznany), poprzez wysłanie kodu Ekspresowego *100*666#
3.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
3.1. Korzystając z Warunków niniejszej Oferty, Klient nie może używać Karty SIM do:
3.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
3.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
3.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 3.1.1 i 3.1.2.
3.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
O każdej zmianie niniejszego dokumentu Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
Podane ceny zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. 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.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A. oraz cennika.
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) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz Użytkowników obowiązujący
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.

Obowiązuje od dnia 2013-05-28 ze zmianami z dnia 2014-01-19
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