Warunki Oferty PrOmOcyjnej „kOlejny rOk bezPłatnych rOzmóW
z OsObą Wybraną W usłudze „między nami””
dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
1.

Opis oferty
W okresie od dnia 30.04.2013r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) benefity dla klientów korzystających z usługi „Między Nami” (zwanej dalej
„Usługą”).

2.
2.1.

2.13.

Warunki oferty
Niniejsza oferta promocyjna dotyczy tych Użytkowników T-Mobile na kartę* (dalej łącznie „Użytkownicy” lub „Użytkownik”), którzy
mają aktywna usługę „Między Nami”, aktywowaną zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Ofert Promocyjnych: „Między Nami”
lub „Starter Między Nami”. Nie jest istotny kanał aktywacji „Między Nami”, ani typ startera, na którym Usługa jest aktywna, a także data
aktywacji Usługi.
Oferta promocyjna „Kolejny rok bezpłatnych rozmów z osobą wybraną w usłudze „Między Nami”” polega na możliwości przedłużenia
o 365 dni (licząc od dnia przedłużenia):
okresu, w którym Użytkownik będzie miał możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń głosowych na terenie Polski z numerem
wybranym w ramach usługi „Między Nami”. Połączenie będzie bezpłatne pod warunkiem, że jednorazowo trwa nie dłużej niż 30 minut.
Od 31 minuty opłata za połączenie jest naliczana zgodnie z cennikiem taryfy lub usługi, z której Użytkownik korzysta.
ważności konta na połączenia wychodzące.
Przedłużenie ważności konta Użytkownika oraz możliwości wykonywania przez Niego bezpłatnych połączeń, o których mowa w pkt.
2.2.1 i 2.2.2 powyżej:
będzie liczone od ostatniego dnia ważności obecnie posiadanej Usługi i nastąpi w ostatnim dniu pierwotnej daty ważności usługi
„Między Nami”
nastąpi automatycznie, jeśli w okresie posiadania na koncie aktywnej Usługi (tj. 366 dni od momentu jej aktywacji) Użytkownik
doładuje konto na łączną kwotę 300 zł
zostanie dokonane tylko na koncie tego Użytkownika, stanowiącego parę w usłudze Między Nami, który spełni warunek opisany w
pkt. 2.3.2. Jeśli warunki spełni niezależnie każdy z Użytkowników, wówczas możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń i ważność
konta zostaną przedłużone u każdego z nich.
Zasilanie konta, o którym mowa w pkt 2.3.2. może odbywać się dowolną metodą doładowania dostępną w T-Mobile, przy
zastrzeżeniu, że doładowania promocyjne pochodzące z innych ofert Operatora, nie są brane pod uwagę, jako spełniające warunki
niniejszego Regulaminu.
Kwotę, której jeszcze brakuje do spełnienia warunku 300 zł Użytkownik może sprawdzić za pośrednictwem:
Ekspresowego kodu *100*70*1#
u konsultanta Punktów 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).
u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *9602.
Przedłużenie ważności: Usługi i konta zostanie potwierdzone SMS-em.
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.7.1 i 2.7.2.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika, które są podane do publicznej wiadomości na www.tmobile.pl.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Abonenta.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
Podane ceny jednostkowe 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 Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.
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* 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.

Obowiązuje od dnia 2013-04-30 ze zmianami z dnia 2013-05-27 oraz 2014-01-19
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