Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Rok WażnOści kOnta za dOładOWanie
25 zł” W t-mObile na kartę

1.

Opis oferty
W okresie od 03.10.2017r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator) oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej
„Rok ważności konta za doładowanie 25 zł” na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
2.
Warunki oferty
2.1. Oferta Promocyjna „Rok ważności konta za doładowanie 25 zł” (dalej „Oferta”) umożliwia Użytkownikom T-Mobile na kartę
korzystającym z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot, blueconnect starter, internet na kartę blueconnect
(zwanymi dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”), uzyskanie promocyjnego, bezpłatnego bonusu, 365 dni Ważności Konta na
połączenia wychodzące (dalej „Bonus”), opisanego w dalszej części Warunków.
2.2. Warunkiem otrzymania Bonusu jest spełnienie łącznie i w następującej kolejności poniższych warunków:
2.2.1. otrzymanie od Operatora komunikatu SMS z zachętą do skorzystania z Oferty,
2.2.2. jednorazowo doładowanie konta kwotą 25 zł w okresie trwania Oferty, wskazanym w komunikacie SMS.
2.3. Bonus można otrzymać jeden raz w ciągu 30 dni.
2.4. Przyznanie Bonusu nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od momentu zarejestrowania przez Operatora wymaganego doładowania i
będzie potwierdzone SMS-em.
2.1. Bonus w postaci roku Ważności Konta polega na przedłużeniu Ważności Konta na połączenia wychodzące do 365 dni. Maksymalny
okres Ważności Konta na połączenia wychodzące wynikający ze skorzystania z Oferty oraz doładowań Użytkownika nie może być
dłuższy niż 365 dni.
2.2. Datę Ważności Konta można bezpłatnie sprawdzić ekspresowym kodem *101#.
2.3. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje usługę „Rok ważności konta” nie wpływa na warunki niniejszej Oferty.
2.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na
www.t-mobile.pl.
3.

Objaśnienia
*Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zwanej w drodzy 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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