Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Tydzień rOzmóW bez limitu” dla
użytkOWnikóW t-mObile na kartę

1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 08 marca 2018 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „Tydzień rozmów bez limitu” (zwaną dalej „Ofertą”). W
ramach Oferty Użytkownik otrzymuje następującą, darmową usługę (zwaną dalej „Usługą”): Nielimitowane rozmowy ze wszystkimi w
kraju przez 7 dni.

2.
2.1.

Warunki oferty
Oferta dostępna będzie dla Użytkowników T-Mobile na kartę korzystających z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT, Hot lub Frii,
którzy otrzymają od Operatora SMS z zaproszeniem do skorzystania z Oferty.
2.2. Warunkiem skorzystania z Oferty i otrzymania Usługi jest:
2.2.1. otrzymanie od Operatora wiadomości SMS z informacją o niniejszej Ofercie oraz
2.2.2. doładowanie konta kwotą wskazaną przez Operatora w wiadomości SMS w terminie wskazanym przez Operatora.
2.3. Użytkownik w ramach Oferty otrzymuje jednorazowy, bezpłatny bonus w postaci nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci w kraju i
na numery stacjonarne po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2.2.
2.4. Usługa może być wykorzystana w ciągu 7 dni, od momentu dodania jej do konta Użytkownika.
2.5. Promocyjne minuty w ramach Usługi można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i
stacjonarnych w Polsce i nie można wykorzystać na połączenia z numerami premium, numerami usługowymi i specjalnymi, w
roamingu.
2.6. Dodanie Usługi w ramach Oferty do konta Użytkownika nastąpi niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni) po spełnieniu przez
Użytkownika wszystkich warunków zgodnie z pkt 2.2. oraz zostanie potwierdzone SMS-em.
2.7. Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla Numeru Telefonu, który otrzymał zachętę do skorzystania z Oferty od Operatora.
2.8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany i wycofania niniejszej Oferty w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw nabytych
Użytkowników.

Obowiązuje od 08 marca 2018 r.
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