Warunki Oferty Promocyjnej „Internet bez lImItu na majówkę”
dla użytkownIków t-mobIle na kartę
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Opis oferty
W okresie od dnia 25.04.2017r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 30.04.2017r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Internet
bez limitu na majówkę” (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej:
Warunki Oferty
Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z jednej z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot lub Frii
(zwanych dalej „Klientami” lub „Klientem”), którzy otrzymają od Operatora zaproszenie do wzięcia udziału w Ofercie.
W ramach Oferty Klient ma możliwość otrzymania bonusu w postaci „Internetu bez limitu” na okres 14 kolejnych dni (dalej „Bonus”)
po doładowaniu konta jednorazowo kwotą za min. 25 zł, wykonanym do dnia 30.04.2017 r.
Bonus zostanie dodany do konta i aktywowany w ciągu 24 godzin od momentu doładowania, o którym mowa w pkt. 2.2.
Przyznanie Bonusu zostanie potwierdzone SMS-em.
Klient w czasie obowiązywania Oferty może otrzymać maksymalnie jeden Bonus.
Bonus „Internet bez limitu” polega na możliwości korzystania przez 14 kolejnych dni z krajowej pakietowej transmisji danych w
ramach mobilnego Internetu bez limitu w zakresie objętości transmitowanych danych, w zasięgu sieci Operatora na terenie Polski,
realizowanej w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii
w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej karty SIM). Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg jest
powiększany. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE
dostępne są na stronie www.t-mobile.pl
Aktywacja innej oferty, w ramach której Klient otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych nie
wpływa na warunki Oferty.
Bonus nie działa w roamingu.
W ramach Bonusu transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB.
Transmisja danych realizowana w ramach Bonusu rozliczana jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed ofertami
w ramach których Klient otrzymuje pakietową transmisję danych chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla Numeru Telefonu, który otrzymał od Operatora zachętę do skorzystania z Oferty.
W przypadku Klientów korzystających z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot zmiana taryfy na taryfę Frii skutkuje
automatyczną dezaktywacją Bonusu.
W kwestiach nieuregulowanych Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Klienta regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na www.tmobile.pl
Skorzystanie przez Klienta z Oferty oznacza akceptację Warunków.
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* 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 2017.04.25

1

