WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „Promocja DołaDowań”
Dla UŻYTKOWNIKÓw T-MObIlE NA KARTę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 17.04.2014 do 05.05.2014, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „Promocja doładowań” na warunkach
opisanych w niniejszym dokumencie, (zwanej dalej „Ofertą”).
2.
Warunki Oferty
2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę korzystający z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak
HOT lub Hot (zwany dalej „Użytkownikiem”).
2.2. Oferta polega na przyznaniu Użytkownikowi przez Operatora Promocyjnego Zestawu.
Warunkiem otrzymania przez Użytkownika Promocyjnego Zestawu w ramach niniejszej Oferty jest spełnienie łącznie poniższych
warunków w następującej kolejności, w okresie trwania Oferty,
2.2.1 Wysłanie SMSa o treści TAK na numer 80401,
2.2.2 Doładowanie Konta dowolną kwotą w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Użytkownika SMSa, o którym mowa w
pkt. 2.2.1
2.3 Promocyjne Zestawy w ramach Oferty aktywowane są zgodnie z poniższymi tabelami:
2.3.1 dla taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot, HOT.
Promocyjny Zestaw

Wartość jednorazowego
doładowania w PLN dokonanego
przez Użytkownika
5-9

Promocyjne Doładowanie

Promocyjny Pakiet

5 zł

Internet 50 MB

10 - 24

7 zł

500 SMS do wszystkich

powyżej 25

13 zł

60 minut do wszystkich

2.3.2 dla taryfy Frii
Wartość jednorazowego
doładowania w PLN dokonanego
przez Użytkownika

Promocyjny Zestaw
Promocyjne Doładowanie

Promocyjny Pakiet

5 zł

1000 SMS w T-Mobile i Heyah

10 - 24

7 zł

120 minut w T-Mobile i Heyah

powyżej 25

13 zł

Internet 1GB

5-9

2.4 Przyznanie Promocyjnego Zestawu jest równoznaczne z aktywacją Promocyjnego Pakietu za korzystanie, z którego Użytkownik
będzie ponosił opłatę na zasadach i w wysokości określonej w pkt. 2.5.6. – 2.5.11 w zależności od rodzaju przyznanego
Promocyjnego Pakietu.
2.5 Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania w PLN otrzymywana przez Użytkownika od
Operatora, którego wartość:
2.5.1 Jest równa kwocie w złotych, określonej w powyższych tabelach
2.5.2 Może być wykorzystane w dowolnym czasie i na dowolne usługi (z zastrzeżeniem pkt. 2.9)
2.5.3 Zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego T-Mobile na kartę lub elektronicznego doładowania
2.5.4 Nie powoduje przedłużenia Ważności Konta
2.5.5 Nie jest premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert.
2.5.6 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „Internet 50 MB”, którego koszt to 5 złotych z VAT za 30 dni, opisane są
w „Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet – Pakiety Internetowe,” dla Użytkowników T-Mobile na kartę” dla taryfy: Happy, Nowy
Tak Tak, Tak Tak Hot, HOT.
2.5.7 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „500 SMS-ów do wszystkich sieci”, którego koszt to 5 złotych z VAT za
30 dni, opisane są w „Warunkach Oferty Promocyjnej „500 SMS-ów do wszystkich sieci” dla Użytkowników T-Mobile na kartę dla
taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot, HOT.
2.5.8 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „60 minut do wszystkich”, którego koszt to 10 złotych z VAT za 30 dni,
opisane są w „Warunkach Oferty Promocyjnej 60 minut do wszystkich sieci ” dla Użytkowników T-Mobile na kartę dla taryf:
Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot, HOT.
2.5.9 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „1000 SMS w T-Mobile i Heyah”, którego koszt to 5 złotych z VAT za 30
dni, opisane są w „Warunkach Oferty Promocyjnej „1000 SMS w T-Mobile i Heyah,” dla Użytkowników T-Mobile na kartę” dla
taryfy Frii.
2.5.10 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „120 minut w T-Mobile i Heyah”, którego koszt to 5 złotych z VAT za 30
dni opisane są w „Warunkach Oferty Promocyjnej„120 minut w T-Mobile i Heyah,” dla Użytkowników T-Mobile na kartę” dla taryfy
Frii.
2.5.11 Warunki dotyczące korzystania z Promocyjnego Pakietu „Internet 1 GB”, którego koszt to 10 złotych z VAT za 30 dni, opisane są
w „Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet 1 GB,” dla Użytkowników T-Mobile na kartę” dla taryfy Frii.
2.6 W okresie trwania Oferty Klient może tylko jeden raz otrzymać Promocyjne doładowanie.

2.7 Dodanie Promocyjnego doładowania w ramach Oferty do Konta Klienta nastąpi niezwłocznie (jednakże maksymalnie w ciągu 7 dni
kalendarzowych) po spełnieniu przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt 2.2 oraz zostanie potwierdzone przez
Operatora SMS’em.
2.8 Dodanie Promocyjnych Pakietów: „Internet 50 MB”, „500 SMS do wszystkich”,”60 minut do wszystkich”, „1000 SMS w T-Mobile i
Heyah”, „120 minut w T-Mobile i Heyah”, „Internet 1 GB”, w ramach Oferty do Konta Klienta nastąpi w dn. 17.04 – 10.05.2014r. oraz
zostanie potwierdzone przez Operatora SMS’em.
2.9 Zmiana taryfy lub systemu pośród objętych niniejszą Ofertą i określonych w pkt. 2.3.1 i 2.3.2. nie wpływa na uprawnienia Klienta
związane z niniejszą promocja. W takiej sytuacji Promocyjny Pakiet będzie przyznany zgodnie z taryfą posiadaną przez Użytkownika
po migracji, określoną w pkt. 2.3.2 powyżej i będzie uzależniony od wysokości jednorazowego doładowania dokonanego przez
Użytkownika.
2.10 Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
2.11 Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
2.11.1 maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania
wiadomości SMS lub MMS,
2.11.2 przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy
wizerunku lub
2.11.3 osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.11.1 i 2.11.2.
2.12 Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
2.13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na www.tmobile.pl.
2.14 Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Abonenta.
2.15 O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
2.16 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.
2.17 Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

