Warunki Oferty Promocyjnej „dodatkowe kupony elektroniczne w
t-mobile Mix oraz MTV Mobile MIX”
1.
1.1.

Czas oferowania niniejszych warunków
T-Mobile Polska S.A., Operator T-Mobile („Operator”) oferuje niniejsze warunki od dnia 06.11.2013r. do odwołania.

2.
2.1.

Warunki promocyjne
Operator oferuje Abonentom T-Mobile Mix* oraz MTV Mobile Mix, którzy podpisali umowę lub aneks do dnia 06.11.2013 r. (dalej
„Klienci” lub „Klient”), na poniższych warunkach możliwość zasilenia konta dodatkowymi kuponami elektronicznymi zakupionymi za
pośrednictwem terminala.
Doładowanie kuponami elektronicznymi będzie skutkowało:

2.2.

5,00 zł z VAT - 9,00 zł z VAT
10,00 zł z VAT - 24,00 zł z VAT

Ważność Konta na wykonywanie i odbieranie
połączeń
7 dni

Ważność Konta na odbieranie
połączeń
dodatkowo 1 miesiąc

25,00 zł z VAT - 49,00 zł z VAT

1 miesiąc

dodatkowo 1 miesiąc

3 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

4 miesiące

dodatkowo 1 miesiąc

Kwota kuponu elektronicznego**

50,00 zł z VAT - 99,00 zł z VAT
100,00 zł z VAT -149,00 zł z VAT
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150,00 zł z VAT - 500,00 zł z VAT
6 miesięcy
dodatkowo 1 miesiąc
Przy doładowaniu kuponem elektronicznym o wartości 100 zł z VAT Abonentowi T-Mobile Mix przydzielany jest dodatkowo pakiet 40 SMSów
lub 10 minut (T-Mobile jednostek***).
2
Przy doładowaniu kuponem elektronicznym o wartości 150 zł z VAT Abonentowi T-Mobile Mix przydzielany jest dodatkowo pakiet 120 SMSów lub 30 minut (T-Mobile jednostek).
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Doładowanie konta Klienta kuponem elektronicznym o wartości opisanej w pkt. 2.2 zostanie potwierdzone SMS-em.
Klient ma możliwość sprawdzenia ilości posiadanych na koncie środków pieniężnych poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *101#,
dzwoniąc pod bezpłatny numer *9898 lub logując się do serwisu internetowego http://itaktak.pl.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają, w zależności od statusu Klienta, cenniki właściwe dla
posiadanej taryfy oraz postanowienia właściwego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora.
Niniejsze warunki oferty specjalnej dostępne są na stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl.
Definicje i objaśnienia
Wyłącznie na użytek niniejszego dokumentu obowiązują następujące definicje i objaśnienia:
*Abonent MIX – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie,
wykonywanej z użyciem oznaczeń: "MIX" lub "Era Mix
**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.
***T-Mobile jednostki
T-Mobile jednostki mogą być wykorzystane jedynie na połączenia krajowe do Abonentów T-Mobile(będących stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile", "Era", "Mix"
lub "Era Mix”), Użytkowników T-Mobile na kartę(będących stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych
zawartej z Operatorem w drodze czynności faktycznej i wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile na kartę”, "Tak Tak - T-Mobile na
kartę", "Tak Tak" lub „Era Tak Tak”), Użytkowników i Abonentów Heyah (w tym 602 951 000) i krajowych sieci stacjonarnych oraz
SMS-y do Abonentów T-Mobile*, Użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę**, Użytkowników i Abonentów Heyah, z wyłączeniem
transmisji danych (w tym WAP +48 604 02 02 02 i Internet +48 604 01 01 01), przekierowań, połączeń z numerami bezpłatnymi i
usługowymi, a także z wyłączeniem SMS-ów specjalnych, głosowych i SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMextra oraz innych SMS-ów
bezpłatnych i usługowych. T-Mobile jednostki mogą być wykorzystane tylko, jeśli konto jest aktywne na połączenia wychodzące i stan
konta jest dodatni. Z konta Abonenta T-Mobile Mix w pierwszej kolejności wykorzystywane są T-Mobile jednostki. Dostępne w ramach
T-Mobile jednostek minuty i SMS-y są wymieniane, zgodnie z zasadą: 1 T-Mobile jednostka = 1 minuta połączenia = 4 wiadomości
SMS. Minuty przysługujące w ramach T-Mobile jednostek są rozliczane zgodnie z naliczaniem standardowych połączeń krajowych.
Informacja o stanie T-Mobile jednostek będzie podawana w zaokrągleniu do pełnych jednostek.

Obowiązuje od dnia 2013-11-06
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