Warunki Oferty PrOmOcyjnej „HaPPy HOurs II”
dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę

1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 28 maja 2013r. do 31 maja 2013r. (do godziny 23:59), T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „Happy Hours II ” na warunkach opisanych w
niniejszej ofercie promocyjnej (zwanej dalej „Ofertą”).

2.
2.1.

Warunki oferty
Niniejsza Oferta umożliwia uzyskanie od Operatora promocyjnych, bezpłatnych bonusów w postaci Złotówek, minut lub SMS-ów
wymiennych na MMS-y do T-Mobile (zwanych dalej „Bonus” lub „Bonusy”) w zamian za wysłanie poprawnego kodu/hasła pod numer
80616, dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* (zwanych dalej „Klienci” lub „Klient”), którzy spełnią warunki opisane w niniejszym
Regulaminie i w terminie obowiązywania Oferty.
2.2. Warunkiem otrzymania Bonusu w ramach niniejszej Oferty jest wysłanie poprawnego kodu/hasła SMS-em pod bezpłatny numer
80616. Wysłanie poprawnego kodu/hasła musi nastąpić do końca dnia następującego po dniu publikacji kodu/hasła.
2.3. Informacje o hasłach/kodach od początku obowiązywania Oferty będą publikowane na oficjalnym profilu T-Mobile na portalu
Facebook
2.4. Kody/hasła Klienci mogą wymienić na Bonusy postępując zgodnie z zapisem pkt 2.1.
2.5. Klient w czasie obowiązywania Oferty może otrzymać wiele Bonusów, przy czym może otrzymać maksymalnie 1 Bonus dziennie.
2.6. Wartość każdego Bonusu jest przypisana do każdego kodu/hasła. Bonusy są w postaci Złotówek, minut lub SMS-ów wymiennych na
MMS-y do T-Mobile. Wartość i termin ważności poszczególnych Bonusów zostają podane po przesłaniu prawidłowego kodu/hasła
zgodnie z warunkami Oferty. Wartość i ważność Bonusu zostaje zakomunikowana Klientom w SMS-ie potwierdzającym przyznanie
Bonusu.
2.7. Za każdy poprawny i prawidłowo przesłany kod/hasło Klient otrzyma jeden określony Bonus.
2.8. Każdy Klient za takie samo hasło/kod, otrzyma taki sam Bonus.
2.9. Bonus zostanie przyznany Klientom w ciągu 72 godzin, licząc od momentu wysłania prawidłowego kodu/hasła.
2.10. Dodanie Bonusów w ramach Oferty do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS’em
3.
3.1.

3.2.
3.3.

Warunki dotyczące dodatkowych Bonusów za doładowania
Po przesłaniu poprawnego kodu i otrzymaniu Bonusu (zgodnie z zapisami pkt 2.8 i 2.9 ) Użytkownik ma możliwość otrzymania dla
tego samego kodu kolejnego Bonusu. Aby otrzymać kolejny Bonus Klient powinien w terminie 3 dni od dnia publikacji kodu, na
podstawie którego uprzednio otrzymał Bonus wykonać przez stronę internetową www.doladowania.t-mobile.pl doładowanie konta
kwotą co najmniej 10 zł. Po dokonaniu doładowania Klient otrzyma dodatkowy Bonus, którego wartość będzie dwa razy wyższa od
Bonusu przyznanego uprzednio. Dla danego kodu dodatkowy Bonus można uzyskać wyłącznie raz.
Dodatkowy Bonus zostanie przyznany Klientom w ciągu 72 godzin, licząc od momentu wysłania prawidłowego kodu/hasła.
Dodanie Dodatkowych Bonusów do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS-em.

4.
4.1.

Warunki dotyczące Bonusu Złotówki do T-Mobile:
Złotówki do T-Mobile można wykorzystać do Abonentów T-Mobile** i Użytkowników T-Mobile na kartę na krajowe połączenia
głosowe, SMS-y, MMS-y
oraz na pakietową transmisję danych (na terenie Polski).
4.2. Złotówki do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie głównym kwotą w złotych, T-Mobile jednostkami, minutami z
terminem ważności oraz pakietem "SMS-y i MMS-y za grosze" oraz jednostki z Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile,” o którym mowa w
pkt. 5
4.3. Złotówki do T-Mobile są rozliczane zgodnie z cenami w taryfie/usłudze, z której Klient korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym
dla głównego konta monetarnego.
4.4. Złotówki do T-Mobile mogą zostać wykorzystane zgodnie z datami wskazanymi w SMSie potwierdzającym aktywację danego Bonusu.
Po upływie okresu ważności wykorzystania przepadają, chyba, że w okresie wskazanym w SMS do konta Klienta zostaną dodane
kolejne Złotówki do T-Mobile, wówczas liczba zgromadzonych Złotówek do T-Mobile, sumuje się, a data ich ważności:
4.4.1. Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie;
4.4.2. Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
4.5. Data ważności konta Złotówek do T-Mobile nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej nie przedłuża.
4.6. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie Złotówek do T-Mobile oraz terminu ich ważności poprzez wpisanie
kodu ekspresowego *103*4#, w Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl, oraz w Biurze Obsługi
Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub u konsultanta; opłata zgodna z cennikiem).
5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Warunki dotyczące Bonusu Minuty do T-Mobile i na numery stacjonarne:
Minuty do T-Mobile i na numery stacjonarne można wykorzystać na połączenia do krajowych Abonentów T-Mobile i Użytkowników TMobile na kartę i na krajowe numery stacjonarne z wykluczeniem połączeń na numery Premium, międzynarodowe, połączeń
wykonanych na roamingu, oraz wykonywanych na numery usługowe i specjalne.
Minuty do T-Mobile i na numery stacjonarne są wykorzystywane przed zgromadzonymi na koncie głównym kwotą w złotych, T-Mobile
jednostkami ale po Złotówkach do T-Mobile.Klient nie może otrzymać Minuty do T-Mobile, jeśli posiada aktywną usługę Godzina za
Grosze. Jeśli Uczestnik nie wykorzystał wszystkich Minut do T-Mobile
i aktywuje usługę Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności niewykorzystanych Minut do T-Mobile zostaje wstrzymane do czasu
dezaktywacji usługi Godzina za Grosze. Od momentu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności Minut do TMobile zostaje wznowiona.
Klient nie możne otrzymać Minut do T-Mobile i na stacjonarne , jeśli liczba zgromadzonych na koncie Klienta minut do T-Mobile i na
stacjonarne będzie większa niż 1650.
Minuty do T-Mobile i na numery stacjonarne mogą zostać wykorzystane zgodnie z datami wskazanymi w SMS-ie potwierdzającym
aktywację danego Bonusu. Po upływie okresu ważności wykorzystania przepadają, chyba, że w okresie wskazanym w SMS do konta
Klienta zostaną dodane kolejne Minuty do T-Mobile i na numery stacjonarne, wówczas liczba zgromadzonych Minut doT-Mobile i na
numery stacjonarne, sumuje się, a data ich ważności:
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5.4.1. Pozostaje bez zmian, jeśli walność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie.
5.4.2. Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne, jeśli data ważności nowo
nabytych jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie.
5.5. Data ważności konta Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej
nie przedłuża.
5.6. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne oraz terminu ich ważności
poprzez wpisanie kodu ekspresowego *103*3#, w Internetowym systemie obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl, oraz w
Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub u konsultanta; opłata zgodna z cennikiem).
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Warunki dotyczące Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile:
SMS-y w ramach Bonusu SMS-y/MMS-y do T-Mobile wymienne są na MMS-y do sieci T-Mobile w ten sposób, że wysłanie jednej
wiadomości MMS powoduje zmniejszenie o 6 liczby wiadomości SMS na Koncie (1 MMS = 6 SMS).
Z Bonusu SMS-y/MMS- do T-Mobile rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane do krajowych Abonentów T-Mobile Mobile i
Użytkowników T-Mobile na kartę, z wykluczeniem wiadomości wysyłanych na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe oraz
wysyłanych w roamingu.
Z Bonusu SMS/MMS do T-Mobile 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 cennikiem obowiązującym Klienta.
SMS-y/MMS-y do T-Mobile mogą zostać wykorzystane zgodnie z datami wskazanymi w SMS-ie potwierdzającym aktywację danego
Bonusu. Po upływie okresu ważności wykorzystania przepadają, chyba, że w okresie wskazanym w SMS do konta Klienta zostaną
dodane kolejne SMS-y/MMS-y do T-Mobile , wówczas liczba zgromadzonych SMS/MMS do T-Mobile , sumuje się, a data ich
ważności:
Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie.
Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych SMS/MMS do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
Data ważności konta SMS-y/MMS-y do T-Mobile nie wpływa na datę ważności konta głównego, a w szczególności jej nie przedłuża.
Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie SMS/MMS do T-Mobile oraz terminu ich ważności poprzez wpisanie
kodu ekspresowego *103*1#, w Internetowym systemie obsługi dostępnym na stronie www.t-mobile.pl, oraz w Biurze Obsługi
Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub u konsultanta; opłata zgodna z cennikiem).

12.

Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient 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.7.1
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 niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych właściwym dla danej taryfy, który jest podany do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Klienta.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek
podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. 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.
Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

13.

Objaśnienia

7.2.
8.
9.
10.
11.

* 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.
** Abonent T-Mobile - abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem w formie pisemnej i wykonywanej w
oparciu o jeden z niżej wymienionych dokumentów:
(1) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn. zm.),
(2) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r.,
(3) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.
(4) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązujący od dnia 28 września 2009 r.,
(5) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix.
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