Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Przeniesienie numeru telefOnu z mix
dO usługi abOnamentOWej”
1.

W okresie od dnia 11.10.2014 roku do odwołania jednak nie dłużej niż do 31.05.2015, T-Mobile Polska S.A., operator sieci T-Mobile
(zwana w dalszej części „Operatorem”) oferuje dla wybranych Abonentów Mix* lub MTV Mobile Mix zwanych dalej Abonentem,
przeniesienie numeru telefonu do usługi abonamentowej w ramach dostępnych ofert promocyjnych dla taryf Rodzinnych lub Jump.
*dotyczy abonentów: "Mix", „Era Mix”.
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie * Abonent MIX – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
z Operatorem zawartej na piśmie, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "MIX", "Era Mix” lub "T- Mobile Mix”.

2.

Z oferty skorzystać może Abonent Mix który spełnia kryteria określone przez Operatora (informacje na ten temat są dostępne w
punktach sprzedaży Operatora oraz Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem telefonu *9602), na bieżąco reguluje wszystkie
należności wobec Operatora oraz korzystając z niniejszej oferty zawrze z Operatorem Umowę o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych (zwaną dalej „Umową”) na czas oznaczony na warunkach określonych w aktualnej ofercie promocyjnej.
Operator umożliwi Abonentowi zakup nowego aparatu telefonicznego, na zasadach wybranej przez Abonenta oferty promocyjnej dla
taryf Rodzinnych lub Jump, dostępnej w dniu zawarcia Umowy.

3.

Niniejsza oferta nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi niż wskazane w pkt. 2.

4.

Skutkiem zawarcia przez Abonenta Umowy na warunkach niniejszej oferty będzie rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych w Era Mix,Mix lub T - Mobile Mix bez zachowania terminu wypowiedzenia z przeniesieniem numeru telefonu do
usługi abonamentowej.

5.

Ze względu na uwarunkowania techniczne aktywacja karty SIM w usłudze abonamentowej nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.

6.

Znajdująca się na koncie Abonenta niewykorzystana kwota oraz wszystkie znajdujące się tam jednostki w postaci minut, SMS-ów,
MMS-ów powinny być wykorzystane przed zawarciem Umowy na warunkach niniejszej oferty gdyż nie zostaną przeniesione do usługi
abonamentowej. Wszystkie aktywne usługi zostaną automatycznie dezaktywowane w momencie przeniesienia numeru do usługi
abonamentowej.

7.

Operator nie pobiera opłaty z tytułu skorzystania przez Abonenta z niniejszej oferty.

8.

Przeniesienie numeru telefonu do usługi abonamentowej nie zwalnia Abonenta od uregulowania wszystkich należności wobec
Operatora, powstałych w trakcie korzystania z usług w Era Mix, Mix lub T- Mobile Mix.

9.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Umowy, Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na
rzecz Abonentów T-Mobile oraz wybranej przez Abonenta oferty promocyjnej dla usługi abonamentowej.

10.

W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile
lub wybranej przez Abonenta oferty promocyjnej a warunkami niniejszej oferty, pierwszeństwo będą miały warunki niniejszej oferty.

11.

Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności lub wycofania niniejszej oferty w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zawieszenie lub wycofanie niniejszej oferty nie będzie naruszać prawa Abonenta do korzystania z niniejszej oferty o ile prawo to
zostało nabyte przed zawieszeniem lub wycofaniem niniejszej oferty.

Obowiązuje od dnia 2014.10-11
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