Warunki Oferty PrOmOcyjnej „10GB za darmO PO dOładOWaniu” W
T-mOBile na kartę
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Opis oferty
W okresie od dnia 01.04.2016r. do 10.05.2016r. T-Mobile oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej „10GB za darmo po
doładowaniu” na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
Warunki oferty
Oferta Promocyjna „10GB za darmo po doładowaniu” (zwana dalej „Oferta” lub „Promocja”) umożliwia Użytkownikom T-Mobile na
kartę w tym Użytkownikom Internet na kartę w T-Mobile* korzystającym z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub
Hot (zwanym dalej „Użytkownik”), uzyskanie promocyjnego, bezpłatnego bonusu, w postaci pakietu 10 GB Internetu (zwanego dalej
„Bonus”) opisanego w dalszej części Warunków.
Warunkiem otrzymania Bonusu jest jednorazowe doładowanie konta kwotą minimum 25zł w terminie wskazanym w Warunkach, ale
nie później niż do godziny 23:59:59 dnia 10 maja 2016r. Doładowanie konta wielokrotnością kwoty 25zł nie spowoduje zwiększenia
wielkości Bonusu.
Użytkownik otrzymuje SMS-em potwierdzenie przyznania Bonusu.
Warunkiem otrzymania Bonusu jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości co
najmniej 0 zł.
Przyznanie Bonusu nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora doładowania.
W przypadku, gdy Użytkownik doładuje konto po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie przyznany.
Jednostki przyznane w ramach Bonusu w ramach Oferty ważne są przez 30 dni od momentu ich przyznania.
Jednostki w ramach Bonusu niewykorzystane w terminie ważności są automatycznie kasowane z konta Użytkownika.
Bonus przyznany w ramach Oferty rozliczany jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych i nie powodują zmniejszenia salda
MB (megabajtów) dostępnych w innych ofertach obniżających koszty pakietowej transmisji danych na koncie Użytkownika, o ile
warunki poszczególnych ofert nie stanowią inaczej.
Użytkownik może sprawdzić status Oferty wysyłając Ekspresowy kod *103*22#.
Po wykorzystaniu Bonusu przyznanego w ramach Oferty, transmisja danych jest rozliczana zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy lub
pakietu internetowego.
Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych
nie wpływa na warunki niniejszej Oferty.
Korzystanie z Oferty możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora). Przyznanie Bonusu nie wpływa na wysokość opłat za
transmisję danych poza granicami Polski. Oferta nie działa w roamingu.
Krajowa pakietowa transmisja danych z limitem transferu danych 10GB, przyznanym na podstawie niniejszej Oferty jest realizowana w
technologii mobilnej 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie
oraz usług aktywnych dla danej karty SIM). W ramach niniejszej Oferty technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma
możliwości jej dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparcie o szczególnego rodzaju kartę SIM – kartę
USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. JEJ zasięg będzie powiększany. Orientacyjna mapa zasięgu
Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.t-mobile.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na
www.t-mobile.pl.
Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
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