Warunki Oferty Promocyjnej ”30 minut na próbę”
w T-mobile na kartę („Warunki”)
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Opis oferty:
W okresie od dnia 25.12.2014 r. do wycofania, jednakże nie dłużej niż do dnia 14.10.2016 r., T-Mobile Polska S.A. („Operator”),
Operator oferuje opcję Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na poniższych zasadach, zwaną dalej „Usługą”. Zaprzestanie
oferowania niniejszych Warunków, nie będzie mieć wpływu na prawa osób, które związały się tymi Warunkami.
Z niniejszych Warunków mogą skorzystać Użytkownicy T-Mobile na kartę* (dalej zwani łącznie „Klientami” lub „Klientem”)
korzystający z taryf Nowy Tak Tak lub Happy, którzy w terminie obowiązywania oferty aktywują Usługę, w sposób określony poniżej.
W ramach niniejszych Warunków Klient może skorzystać z 3-dniowego okresu korzystania z usługi „30 minut” na warunkach
określonych poniżej, po którym następuje automatyczne przedłużenie Usługi w tryb płatny.
Warunki oferty promocyjnej
Klient aktywując Usługę otrzymuje bez opłat pakiet „30 minut”, z terminem ważności 3 dni kalendarzowych.
Po upływie nieodpłatnego 3-dniowego okresu, świadczenie Usługi zostanie przedłużone w sposób automatyczny w płatny okres
korzystania z usługi „30 minut” na warunkach i zasadach określonych w „Warunkach Oferty Promocyjnej „30 minut” dla T-Mobile na
kartę, korzystających z taryf: Nowy Tak Tak lub Happy”, które stanowią załącznik do niniejszych Warunków.
Aktywacja Usługi może nastąpić poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *100*81*5#.
Aktywacja Usługi nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni i zostanie potwierdzona SMS-em.
Klient może aktywować Usługę, o ile nie posiada na koncie zakupionych wcześniej minut pochodzących z usługi „30 minut” lub
„Pakiet Lojalnościowy” lub „Pakiet Minutowy” lub „Pakiet 30 minut” lub „75 Minut” lub „150 Minut” lub innych minut z terminem
ważności o analogicznej funkcjonalności.
Klient ma możliwość dezaktywacji automatycznego przedłużenia Usługi w tryb płatny poprzez wysłanie Ekspresowego kodu
*100*84*1#.
Klient może skorzystać z niniejszej Oferty nie częściej niż jeden raz w ciągu 6 miesięcy.
Pozostałe nieuregulowane w niniejszych Warunkach warunki świadczenia Usługi regulują „Warunkach Oferty Promocyjnej „30 minut”
dla T-Mobile na kartę, korzystających z taryf Nowy Tak Tak lub Happy”, które stanowią załącznik do niniejszej oferty.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez T-Mobile Polska S.A. oraz cennika.
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 Regulaminu Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2014-12-25
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