Regulamin oferty promocyjnej – 15 mp3 za darmo w sklepie mp3

Opis Oferty promocyjnej:
1. Oferta „15 MP3 za darmo w Sklepie MP3” dostępna jest w okresie od dnia 02.08.2016, godz. 00:01, do dnia 31.08.2016, godz. 23:59
(dalej „Oferta”).
2. Organizatorem Oferty promocyjnej jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391193, NIP 5261040567, REGON
1011417295 (dalej „T-Mobile”).
3. Do uczestnictwa w Ofercie uprawnieni są wszyscy Użytkownicy sieci T-Mobile, tj. abonenci będący stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) w systemie TMobile na kartę oraz Abonenci, Abonenci Era, Abonenci Mix i Abonenci Era Mix, będący stroną Umowy zawartej na piśmie z
Operatorem (dalej „Użytkownicy”).
4. Oferta polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości pobrania 15 utworów MP3 za darmo. W celu skorzystania z Oferty
Użytkownik musi wysłać darmowy SMS na numer 80402 o treści „MP3”.
5. Z Oferty można skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.
6. Pobranie utworów możliwe jest w bezpłatnej aplikacji mobilnej Sklep MP3, przeznaczonej dla urządzeń działających na systemach
operacyjnych Android 4.0.4 i nowszy oraz na stronie internetowej serwisu dostępnej pod adresem http://www.muzyka.t-mobile.pl
7. W przypadku jednoczesnego zakupu większej ilości utworów MP3 niż 15, przy spełnieniu określonych wyżej warunków, Oferta zostanie
przyznana tylko dla pierwszych 15 z nich. Zakup kolejnych utworów będzie płatny zgodnie z informacjami prezentowanymi w aplikacji
mobilnej czy też na stronie internetowej serwisu Sklep MP3.
8. Po zakończeniu Oferty promocyjnej nie będzie możliwe pobranie utworów po zredukowanej cenie.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Oferty promocyjnej obowiązują postanowienia Regulaminu korzystania z
Serwisu, dostępnego w Serwisie pod adresem: http://www.muzyka.t-mobile.pl

Obowiązuje od dnia 02.08.2016
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