WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „BONUS” W TARYFACH NOWY TAK TAK
I HAPPY
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Opis oferty
W okresie od 02.08.2013 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. („Operator”) oferuje promocyjną Usługę Bonus
polegającą na gromadzeniu T-Mobile Jednostek, zgodnie z poniższymi zasadami.
Usługa Bonus polega na tym, że Klient otrzymuje 1 T-Mobile jednostkę za każde pełne (nieprzerwane) 2 minuty połączenia
przychodzącego spoza sieci Operatora, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków.
Minimalna wartość promocyjnego doładowania w ramach Usługi Bonus w danym Cyklu rozliczeniowym wynosi 10 T-Mobile
jednostek, a maksymalna – 2000 T-Mobile jednostek.
1,01 zł z VAT

Opłata cykliczna
•
•

poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *127*1#
poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści i pod numer wskazanych przez operatora
w materiałach promocyjnych oraz SMS-ach

Sprawdzenie stanu T-Mobile
jednostek

•
•
•
•

Ekspresowe menu *100#
Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.t-mobile.pl
w automatycznym serwisie pod numerem *9602
kontaktując się z konsultantem Biura Obsługi Abonenta pod numerem *9602

Dezaktywacja Usługi Bonus

•

poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *127*2#

Aktywacja Usługi Bonus
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Pojęcia
Cykl rozliczeniowy– 30-dniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Operatora z tytułu korzystania
z Usługi Bonus; pierwszy Cykl rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu aktywacji Usługi Bonus
Dzień rozliczeniowy – pierwszy dzień Cyklu rozliczeniowego; dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań Klienta (Opłaty
cyklicznej) wobec Operatora z tytułu Usługi Bonus;
Klient –Użytkownik T-Mobile na kartę korzystający z taryfy Nowy Tak Tak lub Happy, który związał się niniejszymi warunkami
Opłata cykliczna – opłata ponoszona przez Klienta za każdy Cykl rozliczeniowy korzystania z Usługi Bonus
T-Mobile jednostka - minuta na połączenia krajowe do Abonentów T-Mobile, Użytkowników T-Mobile na kartę, Użytkowników
i Abonentów Heyah i krajowych sieci stacjonarnych lub 4 SMS-y do Abonentów T-Mobile, Użytkowników T-Mobile na kartę,
Użytkowników i Abonentów Heyah.
Usługa Bonus – usługa będąca przedmiotem niniejszych warunków
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 Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

3.
3.1.

Warunki oferty promocyjnej
Z Usługi Bonus mogą skorzystać Użytkownicy T-Mobile na kartę korzystający z taryfy Nowy Tak Tak lub Happy, którzy w okresie
oferowania niniejszych warunków aktywują Usługę Bonus, w sposób określony w powyższej tabeli.
3.2. Użytkownik T-Mobile na kartę korzystający z taryf wskazanych w pkt 3.1 może aktywować Usługę Bonus, jeśli Karta SIM pozostaje
w statusie Ważności Konta a stan konta jest równy, co najmniej Opłacie cyklicznej.
3.3. W okresie trzydziestu dni pokrywających się z danym Cyklem rozliczeniowym Klient może tylko raz dezaktywować i tylko raz
aktywować Usługę Bonus. Ponowna aktywacja Usługi Bonus będzie możliwa po zakończeniu tego okresu.
3.4. Opłata cykliczna będzie naliczana z góry i pobierana automatycznie w Dniu rozliczeniowym.
3.5. Wyłączenie Usługi Bonus jest bezpłatne. W przypadku wyłączenia Usługi Bonus rozliczenie T-Mobile jednostek, pod warunkiem
zgromadzenia przynajmniej 10 T-Mobile jednostek, nastąpi w ciągu 72h po wyłączeniu Usługi, a Opłata cykliczna nie zostanie
zwrócona. Liczba T-Mobile jednostek za ostatni Cykl rozliczeniowy przyznanych na konto po wyłączeniu Usługi Bonus będzie
proporcjonalna do liczby dni ostatniego takiego cyklu, w których usługa była aktywna.
3.6. Promocyjne T-Mobile jednostki naliczane są za połączenia głosowe przychodzące spoza sieci Operatora, odebrane na terenie Polski,
z wyłączeniem połączeń: przeniesionych do Poczty głosowej, przychodzących z numerów telefonów stacjonarnych należących do
Operatora oraz połączeń kierowanych do sieci Operatora za pośrednictwem Internetu.
3.7. Bonus naliczany jest za rzeczywistą, łączną długość trwania wskazanych połączeń przychodzących, przy czym do rozliczenia
przyjmuje się jedynie pełne (nieprzerwane) 2-minutowe okresy połączeń. Jeśli w danym Cyklu rozliczeniowym, liczba należnych
T-Mobile jednostek wyniesie minimalnie 10, to raz w Cyklu rozliczeniowym konto Klienta będzie doładowane skumulowaną wartością
T-Mobile jednostek. Doładowanie to nastąpi w ciągu dwóch dni licząc od Dnia rozliczeniowego.
3.8. Jeżeli w danym Cyklu rozliczeniowym Klient w ramach Usługi Bonus zyskał prawo do mniej niż 10 T-Mobile jednostek, to jednostki te
zostaną rozliczone (uwzględnione na koncie) w następnym Cyklu rozliczeniowym, o ile ich liczba wyniesie w sumie przynajmniej 10.
3.9. Klient może maksymalnie zgromadzić na swoim koncie 2000 T-Mobile jednostek. Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że
jednostki powyżej tego limitu nie są uwzględniane, w tym nie przechodzą na następny Cykl rozliczeniowy.
3.10. Doładowanie T-Mobile jednostkami z tytułu Usługi Bonus nie przedłuża ważności konta Klienta.
3.11. Jeżeli w Dniu rozliczeniowym na koncie Klienta brakuje środków na pobranie Opłaty cyklicznej, to Usługa Bonus zostaje zawieszona,
jednak zgromadzony w poprzednim Cyklu rozliczeniowym pakiet T-Mobile jednostek zostanie przyznany (poprzez doładowanie konta
tymi jednostkami) pod warunkiem, że Klient zgromadził przynajmniej10 T-Mobile jednostek. Zawieszenie Usługi Bonus będzie
skutkować brakiem możliwości gromadzenia T-Mobile jednostek za przychodzące połączenia w okresie zawieszenia. Wznowienie
Usługi Bonus nastąpi automatycznie po uzupełnieniu konta kwotą wystarczającą na pobranie Opłaty cyklicznej.
3.12. Po zawieszeniu Usługa Bonus zostanie automatycznie przywrócona najpóźniej w ciągu 24 godzin po uzupełnieniu konta kwotą,
w wysokości wystarczającej na pobranie Opłaty cyklicznej. Przywrócenie Usługi zostanie potwierdzone SMS-em.

Obowiązuje od dnia 2013-08-02 ze zmianami z dnia 2014-01-19

1

Warunki Oferty Promocyjnej „Bonus” w taryfach Nowy Tak Tak i Happy

3.13. T-Mobile jednostki rozliczane są na warunkach określonych w cenniku wiążącym Klienta.
3.14. Klient nie może używać Karty SIM do:
3.14.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
3.14.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
3.14.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 3.14.1 i 3.14.2.
3.15. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
3.16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Klienta regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
3.17. 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 Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
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