Warunki Oferty PrOmOcyjnej „WyjątkOWy dzień w T-Mobile na
kartę”
1.
1.1

Opis oferty
W okresie od dnia 21.03.2016r. do 31.12.2016r. T-Mobile oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej „Wyjątkowy dzień w
T-Mobile na kartę” na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
2.
Warunki oferty
2.1. Oferta Promocyjna „Nielimitowany dzień w T-Mobile na kartę” (zwana dalej „Oferta” lub „Promocja”) umożliwia Użytkownikom TMobile na kartę w tym Użytkownikom Internet na kartę w T-Mobile* korzystającym z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak
HOT lub Hot (zwanym dalej „Użytkownik”), korzystanie przez jeden dzień, tj. w godzinach 00:00:00 do 23:59:59 z jednej
nielimitowanej usługi (zwanej dalej „Bonus”) opisanej w dalszej części Warunków. W każdym miesiącu kalendarzowym zostanie
ogłoszony przez operatora jeden taki dzień.
2.2. Warunkiem otrzymania Bonusu jest wysłanie SMS aktywacyjny pod numer 443 o treści podanej przez operatora w ogłoszeniu
operatora podanym do publicznej wiadomości i określającym dzień i usługę, których Bonus będzie dotyczył. SMS aktywacyjny można
wysłać najwcześniej na 72 godziny przed dniem określonym w powyższym ogłoszeniu.
2.3. Użytkownik otrzymuje SMS-em potwierdzenie aktywacji Bonusu.
2.4. Warunkiem korzystania z Oferty jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości co
najmniej 0 zł w momencie aktywacji Oferty.
2.5. W przypadku, gdy Użytkownik aktywuje Ofertę po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Oferta nie zostanie aktywowana.
2.6. Aktywacja Bonusu po terminie jego obowiązywania pozostaje bezskuteczna.
2.7. O warunkach skorzystania z Oferty i Bonusu, o sposobie aktywacji każdego Bonusu oraz o rodzaju usługi objętej Bonusem,
Użytkownik zostanie poinformowany na www.t-mobile.pl, w materiałach reklamowych oraz w akcjach promocyjnych.
2.8. W ramach jednego, określonego Bonusu można otrzymać możliwość korzystania z jednej określonej przez operatora nielimitowanej
usługi:
2.8.1. Internetu
2.8.1.1.
W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z nielimitowanej pakietowej transmisji danych realizowanej w
sieci Operatora.
2.8.1.2.
Z powyższego można korzystać wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora). Przyznanie Bonusu nie wpływa na wysokość
opłat za transmisję danych poza granicami Polsk, Oferta nie działa w roamingu.
2.8.1.3.
Krajowa pakietowa transmisja przyznana na podstawie niniejszej Oferty jest realizowana w technologii mobilnej 2G/3G/LTE (w
zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej
karty SIM). W ramach niniejszej Oferty technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji.
Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparcie o szczególnego rodzaju kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest
dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie 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.
2.8.1.4.
Jeżeli Użytkownik korzysta z pakietów, po których wykorzystaniu następuje ograniczenie szybkości pakietowej transmisji danych,
po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji Bonusu i przed korzystaniem z niej, powinien wykonać restart sesji.
2.8.2. Rozmów w T-Mobile i Heyah
2.8.2.1.
W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych długością trwania i ilością krajowych połączeń
głosowych do abonentów T-Mobile i Heyah.
2.8.2.2.
Usługa nie dotyczy połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeni wykonywanych na numery
stacjonarne, usługowe (za wyjątkiem numeru do Biura Obsługi Użytkownika), specjalne, premium oraz połączeń
przekierowanych.
2.8.3. Rozmów do wszystkich sieci w kraju
2.8.3.1.
W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych długością trwania i ilością krajowych połączeń
na krajowe numery sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce w szczególności nie dotyczy połączeń video, połączeń
przekierowanych, połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń wykonywanych na numery międzynarodowe, usługowe,
specjalne oraz premium.
2.8.4. SMSów do wszystkich sieci w kraju
2.8.4.1.
W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje możliwość wysyłania nielimitowanej liczby wiadomości tekstowych SMS.
2.8.4.2.
Usługa dotyczy tylko wysyłania krajowych wiadomości SMS na krajowe numery mobilne, Usługa nie dotyczy wiadomości
wysyłanych w roamingu, na numery międzynarodowe, usługowe, o podwyższonej płatności.
2.9. Korzystanie z Oferty możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora).
2.10. Po zakończeniu dnia, w którym dany Bonus obowiązuje, korzystanie z usług zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy lub pakietu
obniżającego koszty połączeń.
2.11. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje jednostki obniżające koszty połączeń nie wpływa na warunki niniejszej
Oferty.
2.12. Bonus przyznany w ramach Oferty rozliczany jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych i nie powodują zmniejszenia salda
MB (megabajtów) , minut czy SMS-ów dostępnych w innych ofertach obniżających koszty połączeń na koncie Użytkownika, o ile
warunki poszczególnych ofert nie stanowią inaczej.
2.13. 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.
2.14. Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.
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 2016-03-21
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