Warunki Oferty Promocyjnej
„Warto być W t-Mobile na kartę”

1.
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Opis oferty
W okresie od dnia 30.04.2013 r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Warto być w T-Mobile na kartę” (zwaną dalej „Ofertą”).
1.2. Oferta polega na:
1.2.1. przyznaniu promocyjnej kwoty łącznie 180 zł (dalej „Nagroda”) w postaci cyklicznych doładowań po 20 zł miesięcznie przez 9
miesięcy kalendarzowych, z przeznaczeniem do wykorzystania w dowolnym czasie i na dowolne usługi oferowane przez T-Mobile oraz
1.2.2. przedłużeniu ważności konta na połączenia wychodzące o 366 dni, licząc od dnia aktywacji Oferty na koncie Użytkownika.
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Warunki oferty
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) korzystających z
jakiejkolwiek taryfy objętej jedną z następujących grup taryf: Hot, Tak Tak HOT, Nowy Tak Tak, Happy, którzy otrzymają od Operatora
zaproszenie do wzięcia udziału w Ofercie, w jeden z poniższych sposobów – tj. za pośrednictwem:
konsultantów: Biura Obsługi Użytkownika lub Punktów Sprzedaży T-Mobile
wiadomości SMS lub MMS.
Nagroda, o której mowa powyżej będzie przyznawana Użytkownikowi po spełnieniu łącznie następujących warunków i w następującej
kolejności:
nastąpi aktywowanie Oferty w sposób przedstawiony w SMS lub MMS lub przez konsultanta T-Mobile
Użytkownik będzie zasilał konto jednorazową kwotą minimum 25 zł w miesiącu kalendarzowym, w którym chce otrzymać Nagrodę.
Aktywowanie Oferty przez Użytkownika:
jest możliwe w ciągu 30 dni od skierowania do Niego oferty przez Operatora, ale nie później niż do ostatniego dnia trwania niniejszej
Oferty;
jest bezpłatne;
skutkuje automatycznym przedłużeniem ważności konta Użytkownika o 366 dni, licząc od dnia aktywacji Oferty na koncie
Użytkownika.
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
niniejszej Oferty.
Po doładowaniu konta w danym miesiącu kalendarzowym jednorazową kwotą minimum 25 zł, do konta Użytkownika zostanie dodana
automatycznie Nagroda w wysokości 20 zł. Nagrody będą dodawane przez 9 miesięcy kalendarzowych, raz w miesiącu, pod
warunkiem, że w danym miesiącu nastąpi doładowanie konta jednorazową kwotą minimum 25 zł. Nagroda zostanie przyznana w
ciągu 72 godzin i zostanie potwierdzona SMSem. W miesiącu przystąpienia Użytkownika do niniejszej Oferty, jako spełniające
warunki Oferty będzie brane pod uwagę wyłącznie doładowanie następujące po aktywacji Oferty.
Niespełnienie warunku Oferty związane z brakiem doładowania konta w danym miesiącu kalendarzowym jednorazową kwotą
minimum 25 zł nie powoduje wykluczenia Użytkownika z Oferty, jak również nie powoduje zmniejszenia ilości cykli, w których
Nagroda ma być przyznana. Nagroda zostanie przyznana w kolejnym miesiącu, w którym zostanie spełniony warunek opisany w pkt.
2.2.2.
Użytkownik, który przystąpił do Oferty nie może zrezygnować z uczestnictwa w niej.
Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego numeru telefonu, który został wskazany przez Operatora.
Użytkownik biorący udział w Ofercie ma możliwość bieżącego sprawdzenia statusu uczestnictwa w Ofercie oraz oczekującej do
przyznania kwoty Nagrody wraz z ilością miesięcy, w których będzie ona możliwa do przyznania, na jeden z następujących sposobów:
przez wysłanie Ekspresowego kodu *127*6#
u konsultantów: Biura Obsługi Użytkownika lub Punktów Sprzedaży T-Mobile
Kwota już przyznanej do konta Użytkownika Nagrody jest podawana łącznie wraz z kwotą doładowań dokonywanych przez
Użytkownika (nie jest wyróżniana) i możliwa do sprawdzenia standardowymi metodami służącymi do sprawdzania stanu konta
Użytkownika.
Aktywacja Oferty przez Operatora nastąpi w ciągu 7 dni od momentu złożenia zlecenia przez Użytkownika i zostanie potwierdzona
SMSem.
Nagroda nie bierze udziału w innych akcjach promocyjnych Operatora.
Zmiana systemu z którego korzysta Użytkownik na inny niż „T-Mobile na kartę” powoduje automatyczne usunięcie Oferty z konta
Użytkownika, a także automatyczne anulowanie jeszcze nieprzyznanych Nagród.

3.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
3.1. Korzystając z Warunków niniejszej Oferty, Użytkownik 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.
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Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
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5.

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.
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