Warunki Oferty PrOmOcyjnej „12 Gb gratis po dOładOWaniach " dla
użytkOWnikóW t-mObile na kartę
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Ogólny opis oferty
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „12 GB gratis po doładowaniach”.
Warunki oferty
Z dniem 21.01.2016 r. oferta promocyjna „12 GB gratis po doładowaniach” zostanie włączona automatycznie wszystkim
Użytkownikom T-Mobile na kartę* korzystającym z taryfy Frii (zwanych dalej „Użytkownikami”) i posiadającym na swoim koncie
aktywną ofertę „Internet STRONG LTE”. Pozostali Użytkownicy będą mogli skorzystać z oferty od 21.01.2016 r., po aktywacji
dowolnego pakietu danych „Internet STRONG LTE” lub po aktywacji pakietu startowego Internet na kartę w T-Mobile „1GB na start i
każdy następny 1 GB za 5 zł”.
Oferta promocyjna „12 GB gratis po doładowaniach” polega na darmowym przyznawaniu Użytkownikom 1 GB danych, po
doładowaniu konta jednorazową kwotą minimum 10 zł.
Przyznanie Użytkownikowi darmowego pakietu 1GB danych zostanie potwierdzone komunikatem SMS.
Użytkownik może maksymalnie otrzymać 12 GB danych, po 12-stu doładowaniach konta jednorazową kwotą minimum10 zł,
wykonanych w terminie obowiązywania promocji.
Darmowy pakiet danych (1 GB) po doładowaniu konta za minimum10 zł będzie kumulowany z pakietem danych „Internet STRONG
LTE”, aktywnym w danym momencie na koncie Użytkownika.
Użytkownik może sprawdzić ilość danych dostępnych w danym momencie na koncie, wysyłając kod ekspresowy*140*709#.Termin
ważności darmowego pakietu danych (1 GB) będzie tożsamy z terminem ważności pakietu danych „Internet STRONG LTE”, do
którego darmowy pakiet został dodany.
W przypadku, gdy pakiet danych „Internet STRONG LTE” zostanie dezaktywowany lub zawieszony, oferta promocyjna „12 GB gratis
po doładowaniach” zostanie zawieszona, do momentu, aż dowolny pakiet danych „ STRONG LTE” będzie znowu aktywny na koncie
Użytkownika.
W trakcie trwania oferty „12 GB gratis po doładowaniach konta”, Użytkownik może wielokrotnie włączać i wyłączać ofertę „Internet
STRONG LTE”, nie tracąc benefitu z tytułu niewykorzystanych doładowań. Przywrócenie oferty „12 GB gratis po doładowaniach”
oznacza dla Użytkownika kontynuację udziału w promocji.
Od momentu zakończenia Oferty, tj. od dnia 31.12.2017 r. Użytkownik utraci prawo do otrzymywania darmowego pakietu danych
(1GB), po doładowaniu konta jednorazową kwotą minimum 10 zł. Użytkownik nie utraci prawa do wykorzystania darmowego pakietu
danych, przyznanego tytułem promocji przed jej zakończeniem. Zgodnie z pkt. 2.5 darmowy pakiet danych będzie możliwy do
wykorzystania w terminie ważności pakietu ”Internet STRONG LTE”, do którego darmowy pakiet został dodany.
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 klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku Użytkownika, który
skorzystał z Oferty wycofanie Oferty nie będzie powodować zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszych
Warunkach.
W związku z niniejszą Ofertą Użytkownik nie ma prawa świadczyć usług będących przedmiotem niniejszej Oferty bezpośrednio lub
pośrednio osobom trzecim.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Ofercie, zastosowanie mają, postanowienia regulaminu Warunki Oferty Promocyjnej
starter Internet na kartę w T-Mobile „1 GB na start i każdy następny 1 GB za 5 zł”, Warunki Oferty Promocyjnej „Internet STRONG LTE "
dla Użytkowników T-Mobile na kartę oraz wiążącego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Operatora oraz Cennika.
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.
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