Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy i SMSy”
dla Użytkowników T-Mobile na kartę.
1.
1.1.

Opis Oferty
W okresie od dnia 25.10.2012r. do dnia 28.11.2012r. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym
dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Nielimitowane rozmowy i SMSy” (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej.

2.
2.1.

Warunki Oferty
Niniejsza Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z taryfy Nowy Tak Tak (zwanymi dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”), którzy w
terminie obowiązywania Oferty „Nielimitowane rozmowy i SMSy” skorzystają z niej, w sposób określony w niniejszych Warunkach.
* dotyczy abonentów: „Tak Tak - T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach)

2.2.

Oferta „Nielimitowane rozmowy i SMSy” polega na bezpłatnych krajowych rozmowach i wiadomościach SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych za
doładowanie konta.
2.3.
Oferta dostępna będzie po spełnieniu łącznie i w następującej kolejności poniższych warunków:
2.3.1. Przystąpienie do Oferty poprzez wysłanie kodu *100*473#
2.3.2. Aktywowanie Oferty na określony czas poprzez jednorazowe doładowanie konta zgodnie z Tabelą 1 w pkt 2.5 niniejszego regulaminu
2.4.
Po aktywacji Oferty Klientowi przyznawane są nielimitowane krajowe połączenia głosowe oraz nielimitowane wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci
komórkowych na liczbę dni zgodnie z Tabelą 1 w pkt 2.5 niniejszego regulaminu.
2.5.
Poniższa tabela zawiera przedziały doładowań, które aktywują Ofertę, oraz liczbę dni bezpłatnych krajowych rozmów głosowych i wiadomości SMS
przyznawanych po doładowaniu:
Tabela 1
Przedział doładowania

Liczba dni z bezpłatnymi rozmowami i wiadomościami SMS po doładowaniu

20 zł – 49 zł

5 dni

50 zł – 99 zł

10 dni

100 zł – 500 zł

20 dni

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
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2.22.
2.23.

Potwierdzenie przystąpienia do Oferty następuje najpóźniej w ciągu 72 godzin po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.3.1 poprzez wysłanie przez
Operatora do Klienta bezpłatnej wiadomości SMS.
Klient, który otrzymał potwierdzenie przystąpienia do Oferty, o którym mowa w pkt. 2.6 powyżej, a następnie jednorazowo doładował swoje konto kwotą
określoną w pkt. 2.5 w Tabeli 1, będzie mógł wykonywać bezpłatne krajowe połączenia głosowe, oraz wysyłać bezpłatne krajowe wiadomości SMS do
wszystkich krajowych sieci komórkowych przez okres określony w pkt 2.5 w Tabeli 1 licząc od momentu potwierdzenia przez Operatora wiadomością SMS
aktywacji Oferty. Potwierdzenie aktywacji Oferty następuje najpóźniej w ciągu 72 godzin po dokonaniu doładowania konta określonego w pkt. 2.5 Tabela 1.
Po przystąpieniu do Oferty i aby aktywować Ofertę Klient musi dokonać doładowania zgodnie z pkt. 2.5 Tabela 1 w terminie do 5 dni liczone od momentu
potwierdzenia przystąpienia do Oferty. Nie dokonanie doładowania w terminie do 5 dni wiąże się z koniecznością ponownego przystąpienia do Oferty
zgodnie z pkt. 2.3.1 niniejszego regulaminu.
Okresy ważności bezpłatnych krajowych rozmów głosowych i wiadomości SMS po doładowaniu nie sumują się, a ustawiany jest najdłuższy okres ważności
bezpłatnych krajowych rozmów głosowych i wiadomości SMS.
W przypadku niewykonania przez Klienta kolejnego uprawnionego do korzystania z Oferty zgodnie z pkt. 2. 5 Tabela 1 doładowania, Oferta ulega wyłączeniu.
Klient może ponownie skorzystać z Oferty przystępując do niej zgodnie z pkt. 2.3.1 niniejszego regulaminu.
Przystąpienie do Oferty oraz dokonanie doładowania uprawniającego do korzystania z nielimitowanych krajowych rozmów i SMSów do wszystkich krajowych
sieci komórkowych jest możliwe w okresie od dnia 25.10.2012r. do dnia 28.11.2012r. włącznie. Po tym okresie Klient nie ma możliwości przystąpienia do
Oferty. Doładowania wykonane po dacie 28.11.2012r. nie aktywują ani nie przedłużają nielimitowanych krajowych rozmów głosowych i wiadomości SMS.
Przystąpienie do Oferty jest równoznaczne z wyłączeniem oferty „Rok ważności konta po każdej rozmowie”. Przy wyłączeniu oferty usługi „Rok ważności
konta po każdej rozmowie” Ważność Konta głównego jest ustawiana na 31 pełnych dni kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do Oferty określonej
niniejszym regulaminem. Oferta „Rok ważności konta po każdej rozmowie” nie zostanie automatycznie przywrócona ani aktywowana przez Operatora po
wygaśnięciu daty ważności Oferty przewidzianej niniejszym regulaminem.
W okresie korzystania z Oferty nie ma możliwości włączenia usługi „Rok ważności konta po każdej rozmowie”.
Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach niniejszej Oferty są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed innymi ofertami aktywnymi na koncie Klienta,
oraz zgromadzoną na koncie kwotą w złotych (PLN).
Rozmowy w ramach Oferty dotyczą połączeń głosowych do wszystkich krajowych sieci komórkowych, z wykluczeniem połączeń na numery Premium,
stacjonarne, międzynarodowe, połączeń wykonanych na roamingu, oraz wykonywanych na numery usługowe i specjalne.
Wiadomości SMS w ramach Oferty dotyczą wiadomości wysyłanych do wszystkich krajowych sieci komórkowych, z wykluczeniem wiadomości wysyłanych na
numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe, wysyłanych na roamingu oraz na numery usługowe i specjalne.
Zmiana taryfy przez Klientów systemu Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych T-Mobile na kartę lub migracja do systemu T-Mobile Mix powoduje
automatyczną dezaktywację Oferty.
Klient T-Mobile na kartę, który ma aktywną Ofertę, może wyłączyć Ofertę poprzez wysłanie kodu *100*473*2#, oraz sprawdzić status Oferty poprzez wysłanie
kodu *100*473*1#.
Skorzystanie z Oferty oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
Niniejsze warunki oferty specjalnej dostępne są na stronie internetowej www.t-mobile.pl. Informacja o zmianie bądź odwołaniu warunków oferty specjalnej
zostaną podane przez Operatora do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora: www.t-mobile.pl.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę www.t-mobile.pl.
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Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku
VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. 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.

3.
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
3.1.1. do generowania maszynowego ruchu, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do człowieka”,
3.1.2. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach (nie oznacza to zakazu
wykonywania połączeń do call center), ani
3.1.3. do rozsyłania informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, jak
również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego (zakaz ten dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca),
3.2. Operator ma prawo według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika
lub zawiesić świadczenie całości lub części usług telekomunikacyjnych, bez odszkodowania, w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów
wskazanych w pkt 3 .1 powyżej. O rozwiązaniu Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim, Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie SMS lub
wiadomości elektronicznej na znany Operatorowi adres e-mail Użytkownika lub pisma na adres korespondencyjny, wskazany przez Użytkownika w Karcie
Rejestracyjnej..
3.3. Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł za każdą kartę SIM, w związku z którą nastąpiło naruszenie zakazów wskazanych
w pkt 3.1 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik naruszył wskazane zakazy działając jako przedsiębiorca kara wyniesie 5000 zł za każdą taką kartę. Nie wyłącza to
prawa Operatora do żądania od Użytkownika odszkodowania przewyższającego wskazaną karę umowną na zasadach ogólnych, ani żądania od Użytkownika zapłaty
kary umownej, o której mowa w § 15 ust.3 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników T-Mobile na kartę*. Jednakże, gdy Użytkownik
złamał zakazy działając jako konsument, Operator nie może żądać kar umownych równocześnie na podstawie pkt 3.1.1. powyżej i § 15 ust. 2.4. lub ust. 2.5.
wskazanego regulaminu.
3.4. Nałożenie przez Operatora na Użytkownika kary umownej na podstawie § 15 ust. 2.4. lub ust. 2.5. Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla
Użytkowników T- Mobile na kartę* nie wyłącza prawa Operatora do nałożenia na Użytkownika kary umownej w związku z naruszeniem zakazów określonych w pkt
3.1., a w przypadku Użytkownika działającego jako konsument w związku z naruszeniem zakazów określonych w pkt 3.1.1. i pkt 3.1.2. powyżej.
4

Objaśnienia
* dotyczy abonentów: „Tak Tak - T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Użytkownik Tak Tak - T-Mobile na kartę" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej):
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r., której warunki określa Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak na rzecz
Użytkowników obowiązujący od dnia 2 stycznia 2010 r. (z późn. zm.) albo
(2) do dnia 4 czerwca 2011r., jeżeli umowa ta wykonywana jest na warunkach regulaminu wskazanego w pkt (3) albo
(3) od dnia 5 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę
obowiązującego od dnia 5 czerwca 2011 r.
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