Warunki Oferty PrOmOcyjnej „SMS-y i MMS-y za grosze”
w taryfach Nowy Tak Tak Fon w Era Mix i Fon w Mix na czas
1.

Opis oferty

1.1.

W okresie od 28.05.2013 do odwołania, T-Mobile Polska S.A. („Operator”) oferuje w ramach niniejszej oferty usługę „SMS-y i MMS-y
za grosze” („Usługę”) na warunkach opisanych poniżej:

Usługa

Pakiet 600 SMS-ów wymiennych na 100 MMS-ów

Cena SMS-a w Pakiecie

0,01 zł z VAT

Cena MMS-a w Pakiecie

0,06 zł z VAT

Opłata za Pakiet

6,00 zł z VAT

Aktywacja Pakietu
Sprawdzenie stanu oraz
terminu ważności Pakietu
2.
2.1.



przez wysłanie
Ekspresowego kodu
*123*1*1#



przez wysłanie
Ekspresowego kodu
*103*1#






w Ekspresowe menu *100#
w Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na stronie www.tmobile.pl
w automatycznym serwisie dzwoniąc pod numer *9602
kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Użytkownika pod
numerem *9602

Warunki oferty
Niniejsza oferta promocyjna dotyczy Abonentów Mix* korzystających z taryfy Nowy Tak Tak Fon lub Fon (dalej łącznie „Klienci” lub
„Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty aktywują Pakiet SMS-y i MMS-y za grosze zwany dalej „Pakietem”.
* Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent Mix" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "MIX" lub "Era Mix”.

2.2.
2.3.

Klient w ramach Pakietu może wysłać maksymalnie do 600 SMS-ów lub do 100 MMS-ów przez okres 30 dni od dnia Aktywacji
Pakietu. Wiadomości SMS i MMS wysłane po upływie 30 dni od daty Aktywacji Pakietu lub po wykorzystaniu wszystkich SMS-ów lub
MMS-ów dostępnych w ramach Pakietu, rozliczane będą zgodnie z Załącznikiem cenowym oferty Tak Tak Fon z taryfą Nowy Tak Tak
Fon w Era Mix lub Załącznikiem cenowym taryfy Fon w Mix na czas.
Z Pakietu rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane w obrębie kraju, do Abonentów T-Mobile** oraz Użytkowników T-Mobile na
kartę***. Z Pakietu 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 Załącznikiem cenowym oferty Tak Tak Fon z taryfą Nowy Tak
Tak Fon w Era Mix lub Załącznikiem cenowym taryfy Fon w Mix na czas.
** Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile" lub "Era".
*** Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej nie w formie pisemnej, wykonywanej z użyciem
oznaczeń: "T-Mobile na kartę”, "Tak Tak - T-Mobile na kartę", "Tak Tak" lub „Era Tak Tak”.

2.4.
2.5.

Klient może aktywować Pakiet, jeśli:
konto Klienta jest ważne na połączenia wychodzące, (jeśli konto jest ważne na połączenia przychodzące, ale nie jest ważne na
połączenia wychodzące, Aktywacja Pakietu nie będzie możliwa i zostanie odrzucona, o czym Klient zostanie poinformowany SMS-em)
oraz jednocześnie
2.6. stan konta jest równy, co najmniej opłacie za Pakiet.
2.7. Aktywacja Pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od przyjęcia przez Operatora zamówienia i zostanie potwierdzona SMS-em.
2.8. SMS-y i MMS-y z Pakietu można wykorzystać, gdy konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
2.9. Zmiana taryfy w ramach oferty Mix na czas na inną taryfę w której oferowana jest Usługa, nie powoduje dezaktywacji Pakietu, a saldo i
ważność niewykorzystanych jednostek zostają przeniesione do nowej taryfy.
2.10. Utrata ważności konta na połączenia wychodzące nie wydłuża czasu ważności Pakietu. Pakiet nie zostaje deaktywowany, jeżeli konto
Klienta z aktywnym Pakietem utraci ważność na połączenia wychodzące.
2.11. Pakiet jest wykorzystywany w pierwszej kolejności, przed T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz środkami na
koncie (wyrażonymi w złotych), ale po Złotówkach do T-Mobile.
2.12. W ramach niniejszej oferty jednorazowo można zamówić maksymalnie 1 Pakiet. Aktywacja kolejnych pakietów jest możliwa po
wykorzystaniu całego Pakietu lub upływie 30 dni od Aktywacji uprzednio zakupionego Pakietu.
2.13. Pakiet nie może być dezaktywowany.
2.14. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
2.14.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
2.14.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
2.14.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.14.1 i 2.14.2.
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2.15. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
2.16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Klienta regulaminu świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. oraz cennika.
2.17. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Abonenta.
2.18. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
2.19. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość
opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości
wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
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