WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „Bonusowe pakiety
internetowe” dlA UŻYTKOWNIKÓW T-MObIlE NA KARTę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 10.02.2015 do dnia 23.02.2015r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „Bonusowe Pakiety
Internetowe” 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. Promocja umożliwia Użytkownikom T-Mobile na kartę uzyskanie promocyjnych, bezpłatnych bonusów operatorskich, w postaci
Pakietów Internetu 1GB, 250 MB ważnych przez 14 dni.
2.3 Użytkownik, któremu zostanie przyznany Bonus w ramach niniejszej Oferty zostanie poinformowany przez Operatora SMS-em.
2.4 Użytkownik w czasie obowiązywania Oferty może otrzymać maksymalnie jeden Bonus.
2.5 Darmowe MB przyznane w ramach Bonusu rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych. Aktywacja lub
posiadanie innej oferty promocyjnej w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej
transmisji danych w okresie korzystania z darmowych MB nie wpływa na warunki oferty promocyjnej, darmowe MB są rozliczane w
pierwszej kolejności.
2.6 Klient może sprawdzić status Oferty wysyłając Ekspresowy kod *103*22#
2.7 Po wykorzystaniu Bonusu przyznanego w ramach Oferty, transmisja danych jest rozliczana zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy
lub pakietu internetowego.
2.8 Oferta nie działa w roamingu.
2.9 Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
2.10 Korzystając z warunków niniejszej promocji, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
2.10.1 maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym
wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
2.10.2 przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów,
usług czy wizerunku lub
2.10.2 osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.10.1 i 2.10.2.
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.t-mobile.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.

