Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Program Premiowy w T-Mobile na
kartę”
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Opis oferty
W okresie od dnia 08.07.2016r. do odwołania T-Mobile oferuje możliwość skorzystania z oferty promocyjnej „Program Premiowy w TMobile na kartę” („Oferta”) na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
Warunki oferty
Oferta umożliwia otrzymanie od Operatora promocyjnych, bezpłatnych bonusów w postaci minut do wszystkich sieci (zwanych dalej
„Bonus” lub „Bonusy”) w zamian za regularne doładowania konta. Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę w tym
Użytkowników Internet na kartę w T-Mobile * (zwanych dalej „Klienci” lub „Klient”), korzystających z taryfy Happy, Nowy Tak Tak, Tak
Tak HOT, Hot, Frii, którzy spełnią warunki opisanie w niniejszym Regulaminie i w terminie obowiązywania Oferty.
W celu skorzystania z Oferty, Klient powinien w okresie trwania Promocji zapisać się do Programu Premiowego poprzez:
wysłanie bezpłatnego SMS-a aktywacyjnego pod numer 432 o treści TAK
lub wysłanie kodu ekspresowego *140*340#
lub po połączeniu z Konsultantem pod numerem *9602
a następnie regularnie doładowywać konto za 25 zł miesięcznie. Dla celów niniejszej Oferty przez miesiąc rozumie się 30 dniowy cykl
rozliczeniowy, licząc od dnia pierwszego doładowania konta wymaganą kwotą po przystąpieniu do Oferty. Wymagana kwota może
być sumą doładowań konta w danym miesiącu. Doładowanie konta kwotą wyższą od kwoty wymaganej miesięcznie, nie podlega
zliczeniu na poczet kolejnego doładowania. Do doładowań zaliczane są wszystkie doładowania zainicjowane przez Klienta, wszystkie
nominały doładowań oraz wszystkie kanały doładowań. Doładowania promocyjne, reklamacyjne przyznane przez Operatora nie
podlegają zliczeniu na poczet wymaganego doładowania.
Zapisanie się do Programu Premiowego będzie potwierdzone przez Operatora SMS.
Do Klienta będącego uczestnikiem Programu Premiowego będą wysyłane następujące komunikaty:
potwierdzenie doładowania konta oraz warunki dotyczące Bonusu
wartość Bonusu oraz jego ważność
potwierdzenie dodania Bonusu do konta Klienta
Etapy w Programie Premiowym, wymagana suma doładowań oraz wielkość przyznawanego Bonusu przedstawia poniższa tabela:
Etapy
Programu:

Ilość miesięcy
w Programie

1

2

3

4

Wymagana suma doładowań
w miesiącu

Bonus w postaci minut

1

25 zł

brak bonusu

2

25 zł

brak bonusu

3

25 zł

brak bonusu

4

25 zł

20 minut

5

25 zł

20 minut

6

25 zł

20 minut

7

25 zł

40 minut

8

25 zł

40 minut

9

25 zł

40 minut

10

25 zł

60 minut

11

25 zł

60 minut

12

25 zł

60 minut

2.3.1. W 1etapie Klient zapisuje się do Programu Premiowego i regularnie doładowuje konto kwotą 25 zł miesięcznie przez 3 miesiące
(
kwota ta może być jednorazowym doładowaniem lub sumą doładowań konta). Doładowania zliczane są od pierwszego doładowania
po zapisaniu do Oferty.
2.3.2. W 2 etapie tj. od 4 miesiąca Klient co miesiąc, przez 3 miesiące otrzymuje 20 minut do wszystkich sieci. Minuty są ważne przez 30 dni
od momentu dodania ich do konta. Jeżeli w 2 etapie Klient nadal regularnie doładowuje konto za min. 25 zł miesięcznie zgodnie z
powyższa tabelą, przechodzi do 3 etapu.
2.3.3. W 3 etapie począwszy od 7 miesiąca Klient co miesiąc, przez 3 miesiące otrzymuje 40 minut do wszystkich sieci. Jeżeli w 3 etapie
Klient nadal regularnie doładowuje konto za min. 25 zł miesięcznie przechodzi do 4 etapu.
2.3.4. W 4 etapie od 10 miesiąca Klient co miesiąc, przez 3 miesiące otrzymuje 60 minut do wszystkich sieci. Jest to maksymalna liczba
minut, jaką może otrzymać miesięcznie w Programie Premiowym. 60 minut do wszystkich sieci jest przyznawane dotąd, dopóki Klient
będzie regularnie doładowywał konto wymaganą kwotą.
2.3.5. Pominięcie doładowania w danym etapie powoduje nieprzyznanie w kolejnym etapie określonej liczby minut oraz powoduje powrót
na początek Programu Premiowego, do 1 etapu. Ponownie potrzebne będą 3 miesiące regularnego doładowywania zgodnie z
powyższa tabelą, aby otrzymać pierwszy poziom nagrody w 2 etapie. Klient rozpoczyna zbieranie minut od początku.
2.4. W ramach Bonusu Klient otrzymuje możliwość wykonywania 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.
2.5. Aktywacja innej oferty, w ramach której Klient otrzymuje jednostki obniżające koszty połączeń nie wpływa na warunki Oferty.
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2.6.

Bonus przyznany w ramach Oferty rozliczany jest przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych i nie powoduje zmniejszenia salda
minut dostępnych w innych ofertach obniżających koszty połączeń na koncie Klienta, o ile warunki poszczególnych ofert nie stanowią
inaczej.
2.7. Klient korzystający z Programu Premiowego może sprawdzić saldo minut oraz termin ich ważności kodem *103*27#
2.8. Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości co
najmniej 0 zł.
2.9. W przypadku zmiany taryfy na inną w obrębie oferty T-Mobile na kartę, Klient zachowuje Bonusy zgromadzone w Ofercie oraz
aktywność programu.
2.10. Zmiana oferty na inną niż T-Mobile na kartę, oznacza dezaktywację Oferty oraz skasowanie minut z konta.
2.11. W każdej chwili Klient ma możliwość wyłączenia Promocji poprzez:
2.11.1. wysłanie bezpłatnego SMS-a dezaktywującego pod numer pod numer 432 o treści NIE
2.11.2. lub wysłanie kodu ekspresowego *140*340*2#
2.11.3. lub po połączeniu z Konsultantem pod numerem *9602
2.12. Wyłączenie Promocji oznacza dezaktywację Oferty oraz skasowanie minut z konta.
2.13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Klienta
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na
www.t-mobile.pl.
2.14. Skorzystanie przez Klienta 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.
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