Warunki Oferty Promocyjnej
„100 złotówek ZA PRZENIESIENIE NUMERU DO T-Mobile na kartę”

1.
1.1.
1.2.

Opis oferty
W okresie od dnia 11.01.2016r . do wycofania niniejszej oferty T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje promocyjne
warunki przeniesienia numeru z sieci innego operatora do systemu T-Mobile na kartę.
Niniejsza Oferta promocyjna (zwana dalej „Ofertą”) dotyczy tylko i wyłącznie Klientów korzystających z usługi przeniesienia numeru do
systemu T-Mobile na kartę, zgodnie z „Regulaminem świadczenia przez T-Mobile Polska S.A. usługi przeniesienia numeru przy
zmianie dostawcy usług dla mobilnych usług T-Mobile i T-Mobile na kartę”.

2.
2.1.

Warunki oferty
Klient, który w ramach niniejszych Warunków złoży wniosek o przeniesienie numeru telefonu od swojego dotychczasowego operatora
do systemu T-Mobile na kartę i stanie się Użytkownikiem T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik”), otrzyma od Operatora:
2.1.1. bezpłatny pakiet startowy z kwotą do wykorzystania 5 zł
2.1.2. promocyjny bonus w postaci Pakietu 100 Złotówek (zwany dalej „Pakietem Złotówek”)
2.2. Szczegółowe informacje dotyczące pakietu startowego znajdują się poniżej w tabeli:
Karta SIM działająca w systemie T-Mobile na kartę
Taryfa Frii
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili
5 zł*
aktywacji
Ważność Konta na połączenia wychodzące 14 dni**
Ważność Konta na połączenia przychodzące 31 dni od daty wygaśnięcia Ważności Konta na połączenia wychodzące
 serwis "Granie na Czekanie" na start bez Opłaty Cyklicznej przez pierwszy Cykl
30 dniowy
Pakiet zawiera
 pakiet "Prenumerata" na start bez opłaty przez pierwsze 7 dni korzystania
* Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na Koncie w chwili aktywacji Startera na usługi o podwyższonej opłacie, w
szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem Konta.
**czas Ważności Konta na połączenia wychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego.
2.3.
2.4.
2.5.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania promocyjnego „ Pakietu Złotówek”:
pakiet zostanie aktywowany automatycznie po pierwszym jednorazowym doładowaniu konta za minimum 20 zł.
Aktywacja pakietu nastąpi w ciągu 72 godzin od spełnienia warunku wskazanego w pkt 2.4 powyżej. W przypadku Klientów
przebywających w roamingu, czas ten może zostać wydłużony do 14 dni.
2.6. Aktywacja Pakietu Złotówek zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
2.7. Warunkiem korzystania z Pakietu Złotówek jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz dodatniego salda
konta.
2.8. Złotówki zawarte w Pakiecie Złotówek można wykorzystać w ciągu 92 dni, licząc od dnia dodania ich do konta. Po tym terminie
niewykorzystane Złotówki z Pakietu Złotówek ulegają automatycznemu usunięciu.
2.9. Dodanie Pakietu Złotówek nie powoduje przedłużenia ważności konta
2.9.1. Pakiet Złotówek można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w
Polsce oraz SMS-y i MMSy do sieci komórkowych w Polsce. Nie mogą one być wykorzystane, numery premium, numery usługowe i
specjalne, roaming, połączenia i SMSy międzynarodowe, pakietową transmisję danych, przeniesienie połączenia oraz zakup innych
ofert/usług dostępnych w T-Mobile na kartę.
2.9.2. W przypadku posiadania przez Użytkownika złotówek przyznanych w ramach innych ofert, środki te sumują się ze Złotówkami, a
termin ważności takiej sumy:
2.9.2.1.
pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie;
2.9.2.2.
jest naliczany od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek, jeśli data ważności nowo nabytych Złotówek jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
2.10. Promocyjne Złotówki są rozliczane według stawki taryfy obowiązującej Użytkownika.
2.11. Złotówki rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych ( PLN) ale po innych opcjach usługowych na Koncie
Użytkownika.
2.12. Użytkownik, nie może zrezygnować z Nagrody.
2.13. Użytkownik biorący udział w Ofercie ma możliwość bieżącego sprawdzenia statusu Oferty na jeden z następujących sposobów:
2.13.1. przez wysłanie Ekspresowego kodu *103*15#
2.13.2. u konsultantów: Biura Obsługi Użytkownika lub Punktów Sprzedaży T-Mobile
2.14. Zmiana taryfy w obrębie T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix lub do systemu abonamentowego
powoduje automatyczną dezaktywację Oferty na koncie Użytkownika, a także automatyczne anulowanie niewykorzystanych Złotówek
3.
Serwis "Granie na Czekanie" „Prenumerata” oraz „Poczta Głosowa”
3.1. Każdemu Użytkownikowi Startera T-Mobile na kartę będącego przedmiotem niniejszej oferty, który doładuje konto kwotą minimum 5
zł z VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis "Granie na Czekanie" (dalej "Serwis") oraz pakiet „Prenumerata”.
3.2. Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym ten fakt oraz informującym o sposobie rezygnacji z
Serwisu.
3.3. Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, spośród utworów dostępnych w ramach Serwisu, za co Operator nie
pobierze opłaty (zmiana utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą wskazaną w Regulaminie Serwisu "Granie na Czekanie"
Obowiązuje od dnia 2016-01-11

1

Warunki Oferty Promocyjnej „100 Złotówek za przeniesienie numeru do T-Mobile na kartę.”

/"Szafa Gra" dostępnym na stronie internetowej http://www.t-mobile.pl/granie). Operator nie pobierze także Opłaty Cyklicznej za
korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego przez pierwszy Cykl 30 dniowy. Po zakończeniu okresu
promocyjnego za dalsze korzystanie z Serwisu Operator będzie pobierał Opłatę Cykliczną, określoną w Regulaminie Serwisu "Granie
na Czekanie" /"Szafa Gra", w wysokości 2 zł z VAT / Cykl 30 dniowy.
3.4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu poprzez wysłanie ze swojego telefonu SMS-a o treści: NIE na
bezpłatny numer 80333.
3.5. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana
będzie Opłata Cykliczna oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
3.6. Po aktywacji pakietu „Prenumerata” (zwanego dalej „Pakietem”) Użytkownik otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym
aktywację usług oraz informującym o sposobie rezygnacji z Pakietu.
3.7. Korzystanie z pakietu „Prenumerata” jest bezpłatne w promocyjnym okresie 7 dni, licząc od dnia otrzymania SMS z komunikatem
potwierdzającym aktywację danej Prenumeraty w ramach Pakietu. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za poszczególne
Prenumeraty będzie naliczana w następującej wysokości 0,10 zł z VAT za jeden otrzymany SMS. Wiadomość wysyłana raz dziennie od
poniedziałku do piątku.
3.8. Po aktywacji pakietu „Prenumerata” Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z poszczególnych Prenumerat poprzez
wysłanie na bezpłatny numer 8717 komunikatu SMS FUNFACT ANULUJ
3.9. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt 3.7, Użytkownik otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze
korzystanie z Pakietu pobierane będą opłaty oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Pakietu.
3.10. Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika bezpłatnej usługi Domyślne
przekierowania na Pocztę Głosową. Usługa służy do automatycznego przekazywania połączeń przychodzących do Poczty Głosowej w
trzech przypadkach:
3.10.1. kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 30 sekund,
3.10.2. kiedy linia jest zajęta,
3.10.3. kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony.
3.11. Usługa pozostaje aktywna na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora), a także w roamingu, przy czym Operator nie gwarantuje
poprawnego działania Usługi w roamingu.
3.12. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnego, krajowego numeru (innego niż numeru Poczty Głosowej, czyli +48602951000), na
który będą przekierowywane połączenia przychodzące (opłaty za połączenia przekierowane zgodne z Cennikiem).
3.13. Próba skasowania przez Użytkownika własnego numeru przekierowań, będzie powodować ponowne ustawienie przekierowań na
Pocztę Głosową. Całkowite skasowanie przekierowań połączeń dostępne jest w BOU lub poprzez Internetowy System Obsługi
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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