Warunki Oferty PrOmOcyjnej „30 minut do wszystkich sieci po
dOładOWaniu za 10 zł” dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 02.10.2017r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „30 minut do wszystkich sieci po doładowaniu za 10 zł” (zwaną dalej
„Ofertą”).

2.
2.1.

Warunki oferty
Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę* korzystający z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak
HOT, Hot, blueconnect starter, internet na kartę blueconnect (zwany dalej „Użytkownikiem”).
2.2. Użytkownik będzie mógł skorzystać z Oferty, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków w następującej kolejności:
2.2.1. Otrzymania od Operatora zachęty do skorzystania z Oferty w formie SMS-a,
2.2.2. Doładowania konta w terminie podanym w treści SMS-a przez Operatora jednorazową kwotą minimum 10 PLN.
2.3. Aktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora doładowania i zostanie potwierdzona
wiadomością SMS.
2.4. Oferta może być wykorzystana w ciągu 30 dni od momentu aktywacji Oferty.
2.5. Oferta dotyczy wyłącznie krajowych połączeń głosowych wykonywanych na numery sieci komórkowych oraz stacjonarnych w kraju
oraz w strefie roamingowej 1A i w szczególności nie dotyczy połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na numery
usługowe, specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach Oferty są rozliczane z dokładnością co do
1 sekundy.
2.6. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny.
2.7. Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla Numeru Telefonu, który otrzymał zachętę do skorzystania z oferty od Operatora.
2.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
3.

Objaśnienia
* 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 2017-10-03
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