Warunki Oferty Promocyjnej
„Bezpłatne Startery w punktach Sprzedaży t-Mobile Polska S.A.
– Edycja Świąteczno-Noworoczna 2016/2017”
1.
1.1.

1.2.

Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 14.12.2016 r. do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie dłużej
niż do dnia 30.11.2017 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej
„Bezpłatne Startery w punktach sprzedaży T-Mobile-Edycja Świąteczno-Noworoczna 2016/2017”” na zasadach opisanych w
niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”).
Z oferty mogą skorzystać osoby, które w okresie trwania oferty otrzymają w Punkcie Sprzedaży T-Mobile bezpłatny Starter T-Mobile na
kartę.
Bezpłatny Starter T-Mobile na kartę „Za darmo do wszystkich w T-Mobile”
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 1 zł z VAT
Ważność Konta na połączenia wychodzące 30 dni od wykonania pierwszego połączenia
Ważność Konta na połączenia przychodzące 14 dni od wygaśnięcia Ważności Konta (na połączenia wychodzące)
Ważność Startera 30 czerwca 2017r
 ofertę „Darmowe rozmowy i SMSy w T-Mobile” włączaną
Starter zawiera
automatycznie w ciągu 72 godzin po pierwszym doładowaniu konta
przez Użytkownika
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Oferta „Darmowe rozmowy i SMSy w T-Mobile”
Użytkownik*, który aktywuje Starter T-Mobile na kartę „Za darmo do wszystkich w T-Mobile” i doładuje konto dowolną dostępną
kwotą, będzie miał automatycznie aktywowaną ofertę „Darmowe rozmowy i SMSy w T-Mobile”. Aktywacja oferty zostanie zrealizowana
w terminie do 72 godzin od spełnienia warunku doładowania, o którym mowa powyżej. O aktywacji oferty „Darmowe rozmowy i SMSy
w T-Mobile” Użytkownik zostanie poinformowany bezpłatną wiadomością SMS.
Szczegółowe warunki korzystania z oferty znajdują się w Warunkach Oferty Promocyjnej „Darmowe rozmowy i SMSy w T-Mobile” dla
Użytkowników T-Mobile na kartę.
Postanowienia końcowe
Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń
przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na
http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań) oraz Warunki Oferty Promocyjnej „Darmowe
rozmowy i SMSy w T-Mobile” dla Użytkowników T-Mobile na kartę.
Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl.
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.
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.

Obowiązuje od dnia 2016.12.14
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