Warunki Oferty promocyjnej
„super Bonus dla przenoszących numer z systemu t-Mobile na
Kartę do Mix na liczbę doładowań”
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 22.02.2016 r. do wycofania, ale nie dłużej niż do upływu dnia 31.03.2016r.,T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach ofertę promocyjną „Super bonus dla przenoszących numer z
systemu T-Mobile na Kartę do Mix na liczbę doładowań”.
1.2. Z niniejszej promocji mogą skorzystać tylko użytkownicy systemu T-Mobile na kartę spełniający następujące warunki:
1.2.1. przeniosą swój Numer Telefonu z systemu T-Mobile na kartę do Mix na liczbę doładowań w oparciu o Warunki Oferty Promocyjnej
„JUMP Mix w Mix na liczbę doładowań” oraz
1.2.2. niniejsza oferta zostanie im zaproponowana przez Operatora.
1.3. Oferta polega na przyznaniu bonusu promocyjnego w postaci promocyjnych Złotówek, zwanego dalej „Bonusem”.
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2.2.

Warunki przyznania Bonusu
Bonus zostanie przyznany Abonentowi Mix po dokonaniu migracji w oparciu o Warunki Oferty Promocyjnej „JUMP Mix w Mix na liczbę
doładowań”, tj. po zawarciu umowy w oparciu o te warunki.
Wartość Bonusu uzależniona jest od Zestawu wybranego spośród opcji znajdujących się w Warunkach Oferty Promocyjnej „JUMP Mix
w Mix na liczbę doładowań”.
Zestaw
Całkowity Bonus
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JUMP MIX 25
3 x 12,5 Złotówek

JUMP MIX 35
3 x 17,5 Złotówek

JUMP MIX 50
3 x 25 Złotówek

Abonent Mix otrzyma Bonus do każdego z 3 pierwszych obowiązkowych doładowań Kwotą Minimalną. Łączny Bonus to suma 3
Bonusów przyznawanych do każdego ze wskazanych doładowań.
Bonus może być wykorzystany na połączenia głosowe do wszystkich sieci w Polsce, połączenia wideo oraz na SMS-y i MMS-y do
wszystkich sieci komórkowych w Polsce w ciągu 31 dni od daty dodania ich do konta Abonenta.
Bonus nie może być wykorzystany na numery premium, numery usługowe (za wyjątkiem połączenia z konsultantem Biura Obsługi
Użytkownika) i specjalne, roaming, połączenia i SMS-y międzynarodowe, pakietową transmisję danych, przeniesienie połączenia oraz
zakup innych ofert.
Bonus jest rozliczany przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych. Zdarzenia rozliczane w ramach innych opcji usługowych
aktywnych na koncie Abonenta nie powodują zmniejszenia salda Złotówek, o ile warunki takich opcji usługowych nie stanowią
inaczej.
Złotówki przyznane w ramach Bonusu sumują się ze Złotówkami przyznanymi w ramach innych opcji usługowych, a termin ważności
takiej sumy:
Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie;
Jest naliczany od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek, jeśli data ważności nowo nabytych Złotówek jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
Abonent Mix ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych na koncie Złotówek wpisując Ekspresowy kod *103*15#
Operator zastrzega, iż przyznanie Bonusu nastąpi w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu dokonania wymaganego minimalnego
obowiązkowego doładowania. Przyznanie Bonusu zostanie potwierdzone SMS-em.
Bonus nie powoduje zmniejszenia liczby obowiązkowych doładowań i tym samym nie skraca długości trwania Umowy.
Bonus nie zwalnia Abonenta Mix z obowiązku doładowywania konta Kwotą Minimalną przynajmniej raz w Cyklu Rozliczeniowym Dla
Obowiązku Doładowań.
Bonus może być wykorzystywany przez Abonenta Mix do końca czasu obowiązywania umowy ale nie dłużej niż wynosi termin
ważności Złotówek.

3.2.

Postanowienia końcowe
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają, postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.

4.

Objaśnienia
* Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej nie w formie pisemnej, wykonywanej z użyciem
oznaczeń: „T-Mobile na kartę”, „Tak Tak – T-Mobile na kartę”, „Tak Tak” lub „Era Tak Tak”.

Obowiązuje od dnia 2016-01-22
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