Warunki Oferty PrOmOcyjnej „2 GB na Dzień DOBrej WiaDOmOści”
Dla użytkOWnikóW t-mOBile na kartę

1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 05 września 2018 r. do 10 września 2018 r., lub do wycofania oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”)
oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „2 GB na Dzień dobrej wiadomości”
(zwaną dalej „Ofertą”).

2.
2.1.

Warunki oferty
Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę, który korzysta z dowolnej taryfy i otrzyma od Operatora SMS z
zaproszeniem do skorzystania z Oferty.
2.2. W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje następującą, darmową usługę (zwaną dalej „Bonusem”): jednorazowy pakiet 2 GB Internetu
do wykorzystania w kraju w ciągu 5 dni od momentu jego przyznania, po spełnieniu warunków opisanych w SMS-ie od Operatora w
dniach od 05.09.2018 (od 00:00:00) do 06.09.2018r (do 23:59:59).
2.3. Bonus:
2.3.1. Bonus „2 GB na Dzień dobrej wiadomości” polega na możliwości korzystania przez 5 kolejnych dni z krajowej pakietowej transmisji
danych w ramach mobilnego Internetu 2 GB 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.
2.3.2. Bonus zostanie dodany do konta Użytkownika w ciągu 72 godzin od momentu spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 2.2.
2.3.3. Przyznanie Bonusu zostanie potwierdzone SMS-em.
2.3.4. Z Oferty można skorzystać jednorazowo.
2.3.5. Warunkiem aktywacji Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości min. 0 zł.
2.3.6. W przypadku wykorzystania wszystkich jednostek Bonusu (ilości GB wskazanych w punkcie 2.2 powyżej) opłaty za połączenia z
Internetem są naliczane zgodnie z cennikiem lub posiadanymi przez Użytkownika dodatkowymi usługami.
2.3.7. Transmisja danych realizowana w ramach niniejszej Oferty rozliczana jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed
ofertami w ramach których Użytkownik otrzymuje pakietową transmisję danych chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
2.3.8. Oferta nie działa w roamingu.
2.3.9. Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego Numeru Telefonu, na który został wysłany SMS od Operatora.
2.3.10. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałego do wykorzystania pakietu danych, wpisując kod *103*22#.
2.3.11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
2.3.12. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
2.3.13. Skorzystanie przez Użytkownika z Oferty oznacza akceptację warunków.
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