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Warunki Oferty Promocyjnej „Podwójne doładowanie dla T-
Mobile na kartę” 
dla Użytkowników T-Mobile na kartę 

1. Opis oferty 
1.1. W okresie od 1.10.2012 do 31.10.2012, Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie 

(zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „Podwójne doładowanie dla T-Mobile na kartę” na warunkach opisanych w niniejszej ofercie promocyjnej (zwanej dalej 
„Ofertą”). 

 
2. Warunki oferty 

Niniejsza Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* (zwani dalej „Klienci” lub „Klient”), którzy spełnią warunki opisanie w niniejszym Regulaminie  
i w terminie obowiązywania Oferty. 

 
* dotyczy Abonentów: „T-Mobile na kartę” oraz „Tak Tak” (więcej szczegółów w Objaśnieniach) 

 
2.1. Warunkiem otrzymania promocyjnego doładowania w ramach niniejszej Oferty jest spełnienie łącznie poniższych warunków: 
2.1.1. Otrzymanie od operatora SMS-a zachęcającego do skorzystania z Oferty 
2.1.2. Wysłanie SMSa o treści TAK na numer 7405 (koszt 4,92 złote brutto) w okresie trwania promocji* 
2.1.3. Doładowanie konta dwukrotnie w ciągu 5 dni kalendarzowych, za każdym razem jednorazową kwotą po minimum 25 złotych 

 
* potwierdzenie otrzymania SMSa wysłanego na numer 7405 zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym od Operatora do 30 min od momentu wysłania SMSa 
od Klienta 
** spełnienie powyższych warunków może nastąpić w dowolnej kolejności 
 

2.2. Warunkiem otrzymania promocyjnego doładowania w ramach Oferty jest spełnienie powyższych warunków nie później niż do 31.10.2012 roku. 
2.3. Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania w PLN od Operatora, którego wartość: 
2.3.1. Jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane konto po raz drugi w ramach warunków opisanych w pkt 2.1 i jeżeli wartość tego doładowania 

wyniosła od 25 PLN do 150 PLN 
2.3.2. Jest równa kwocie 150 PLN, jeżeli konto po raz drugi w ramach warunków opisanych w pkt 2.1 zostało doładowane kwotą 150 PLN lub wyższą 
2.3.3. Może być wykorzystane w dowolnym czasie i na dowolne usługi (z zastrzeżeniem pkt. 2.9) 
2.3.4. Zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego T-Mobile na kartę lub elektronicznego doładowania 
2.3.5. Nie zawiera Erajednostek / T-Mobile jednostek 
2.3.6. Nie powoduje przedłużenia ważności konta 
2.3.7. Nie jest premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert. 
2.4. Promocyjne doładowanie w ramach Oferty zostanie dodane do konta Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni od spełnienia warunków jego otrzymania.  

W przypadku Klientów korzystających w momencie uzupełnienia konta z Roamingu - opóźnienie w dodaniu nagrody do konta może trwać do 14 dni. 
2.5. Wysłanie SMSa o treści TAK na nr 7405 wiąże się jednocześnie z wyłączeniem na koncie oferty promocyjnej „ROK ważności konta po każdej rozmowie”,  

a nowa data ważności wynosi 31 pełnych dni kalendarzowych. Następnie ważność konta jest przedłużana zgodnie z zasadami opisanymi w „Cenniku 
doładowań dla T-Mobile na kartę”. 

2.6. W okresie trwania Oferty Klient może tylko jeden raz otrzymać promocyjne doładowanie. 
2.7. Dodanie promocyjnego doładowania w ramach Oferty do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS’em. 
2.8. W przypadku Klientów dokonujących migracji z taryfy lub systemu objętego niniejszą Ofertą do kierunku/taryfy również objętego Ofertą, działania dokonane 

przed migracją, a mające wpływ na spełnienie warunków Oferty są brane pod uwagę, jako spełniające warunki Oferty. 
2.9. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:  
2.9.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,  
2.9.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub  
2.9.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.9.1 i 2.9.2. 
2.10. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym. 
2.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 

przedpłaconych w T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl. 
2.12. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta.  
2.13. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl. 
2.14. 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. 

2.15. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu. 
 

3. 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. 


