Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Bliskie POłączenia”
(zwane dalej Warunkami)
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Opis oferty
W okresie od dnia 01.07.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez T-Mobile Polska Spółka Akcyjna (dalej Operatora) jednakże nie
później niż .do dnia 31.12.2013 r. Operator oferuje opcje Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na poniższych zasadach, zwaną
dalej Usługą „Bliskie połączenia”. Zaprzestanie oferowania niniejszych Warunków, w tym wycofanie ich przez Operatora przed
wskazanym powyżej terminem, nie będzie mieć wpływu na prawa osób, które związały się tymi Warunkami.
Definicje:
Abonent T-Mobile - abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie,
wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile" lub "Era"
Użytkownik T-Mobile na kartę - abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w formie pisemnej, wykonywanej z użyciem oznaczeń: "T-Mobile na kartę”, "Tak Tak - T-Mobile na kartę", "Tak
Tak" lub „Era Tak Tak”
Niniejsza Oferta Promocyjna (dalej Oferta) dotyczy:
Wybranych Abonentów T-Mobile korzystających z grup taryf Rodzina, Nowa Era, Frii oraz ofert promocyjnych opartych na wyżej
wymienionych taryfach
Wybranych Abonentów T-Mobile korzystających z grup taryf Nowa Era Mix, Era Fun, Mixera, Mix, Nowy Tak Tak Fon, Fon oraz z taryf
promocyjnych opartych na wyżej wymienionych taryfach (dalej Klient lub Klienci).
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Warunki oferty
Usługa przewidziana niniejszym Regulaminem (dalej Usługa) polega na możliwości wykonywania bezpłatnych nielimitowanych
połączeń głosowych na terenie Polski między dwoma numerami, z których jeden jest "Polecającym", a drugi "Partnerem", na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2.1.1. „Polecający” jest to Klient, który został objęty Ofertą i otrzymał drogą pocztową kartę SIM Tak Tak- T-Mobile na kartę (dalej karta SIM)
w terminie obowiązywania niniejszej Oferty. Karta SIM, o której mowa powyżej:
2.1.1.1. Jest bezpłatna.
2.1.1.2. Ma taryfę HOT.
2.1.1.3. Na kacie SIM dostępna jest kwota 5 PLN do wykorzystania .
2.1.2. „Partner” jest to Klient, który będzie korzystał z karty SIM oferowanej „Polecającemu” w ramach niniejszej Oferty w sposób opisany w
pkt. 2.1.1.
2.1.3. W ramach Usługi bezpłatne połączenia są tylko między „Polecającym” a „Partnerem”.
2.1.3.1. W ramach Usługi nie można wprowadzić numeru telefonu innego niż numer, który „Polecający” otrzymała drogą pocztową w
ramach niniejszej Oferty.
2.2. Aktywacja usługi jest automatyczna i następuje w momencie otrzymania SMSa potwierdzającego aktywację. SMS jest wysyłany na
numer telefonu „Polecającego”.
2.2.1. Usługa jest ważna przez 30 dni kalendarzowych od momentu aktywacji, o której mowa w punkcie 2.2.
2.2.2. Aktywacja usługi ma miejsce maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki.
2.2.3. Do momentu SMSowego potwierdzenia aktywacji Usługi, połączenia pomiędzy „Polecającym” a ”Partnerem” są płatne zgodnie z
cennikiem posiadanej taryfy.
2.3. Usługa może zostać przedłużona pod warunkiem przeniesienia (migracji) numeru telefonicznego „Partnera” z systemu T-Mobile na
kartę do Mix na liczbę doładowań opisanego w dokumentach „ Załącznik do Kontraktu Głównego Promocyjne warunki przeniesienia
numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Mix na liczbę doładowań” lub „ Załącznik do Kontraktu Głównego Promocyjne
warunki przeniesienia numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Mix na liczbę doładowań – w kanale telefonicznym” lub
pod warunkiem przeniesienia (migracji) numeru telefonicznego „Partnera” z systemu T-Mobile na kartę do usługi abonamentowej
opisanego w dokumentach Załącznik do Kontraktu Głównego Promocyjne warunki przeniesienia numeru telefonicznego z systemu TMobile na kartę do Mix na liczbę doładowań” lub „ Załącznik do Kontraktu Głównego Promocyjne warunki przeniesienia numeru
telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do Mix na liczbę doładowań – w kanale telefonicznym”.
2.3.1. Możliwość migracji opisanej w punkcie 2.3 z zachowaniem Usługi dotyczy tylko numeru telefonicznego ”Partnera”.
2.3.2. Ponowna aktywacja usługi po migracji jest automatyczna i zostaje potwierdzona przez SMS przychodzący na numer telefonu
„Polecającego” oraz na numer telefonu ”Partnera”.
2.3.2.1. Ze względów technicznych, istnieje możliwość opóźnienia aktywacji Usługi do 7 dni kalendarzowych od momentu realizacji
migracji na numerze telefonu „Partnera”.
2.3.2.2. Do momentu SMSowego potwierdzenia ponownej aktywacji Usługi, połączenia pomiędzy „Polecającym” a „Partnerem” są płatne
zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.
2.3.3. Usługa jest aktywna przez okres trwania nowo podpisanej przez „Partnera” umowy terminowej na Mix na liczbę doładowań lub na
usługę abonamentową.
2.3.3.1. Wydłużenie okresu trwania umowy terminowej na Mix na liczbę doładowań lub na usługę Abonamentową z powodu zawieszenia
karty SIM lub blokady połączeń wychodzących nie powoduje przedłużenia okresu ważności usługi.
2.3.4. Aneks, migracja, zmiana taryfy na inną niż wskazane w 1.3.1 i 1.3.2 lub przeniesienie numeru telefonu do innej sieci przez „Partnera”
powoduje automatyczną dezaktywację Usługi dla „Partnera” .
2.3.5. Aneksowanie umowy przez „Polecającego”, korzystającego z usług abonamentowych na usługę Mix lub T-Mobile na kartę powoduje
dezaktywację Usługi dla ”Polecającego”.
2.3.6. Aneksowanie umowy przez „Polecającego” korzystającego z usług Mix na usługi abonamentowe lub T-Mobile na kartę powoduje
dezaktywację Usługi dla „Polecającego”.
2.3.7. Przeniesienie numeru telefonu do innej sieci przez „Polecającego” powoduje dezaktywację Usługi dla „Polecającego” i dla
”Partnera”.
2.3.8. W przypadku zmiany taryfy z HOT na inną taryfę dostępną w ofercie T-Mobile na kartę, Usługa jest automatycznie dezaktywowana.
2.3.9. W przypadku cesji umowy „Polecającego” lub ”Partnera” Usługa jest zachowana.
2.3.10. Zarówno „Partner” jak i „Polecający” ma możliwość przeniesienia (migracji) numeru telefonicznego z systemu T-Mobile na kartę do
Mix na liczbę doładowań lub do usługi abonamentowej opisanego w punkcie 2.3. z zachowaniem Usługi w ciągu 90 dni
kalendarzowych od momentu otrzymania SMSa potwierdzającego aktywację Usługi
2.4. Nie ma możliwości samodzielnej dezaktywacji usługi.
2.5. Usługa dotyczy tylko połączeń głosowych w kraju.
Obowiązuje od dnia 2013.07.01

1

Warunki Oferty Promocyjnej „Bliskie połączenia”
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Usługa nie dotyczy połączeń video, SMSów, MMSów , przekierowań, połączeń konferencyjnych.
Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji Startera T-Mobile na kartę na usługi o
podwyższonej opłacie, w szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
2.8. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
2.8.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do Klienta”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS
lub MMS,
2.8.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
2.8.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 2.8.1. i 2.8.2.
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Inne postanowienia
Usługa ma wyższy priorytet niż pozostałe posiadane minuty abonamentowe i promocyjne oraz inne usługi obniżające koszty
połączeń.
Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie ważnego konta na połączenia wychodzące, brak blokady połączeń wychodzących z
tytułu procesu ponagleniowego, brak blokady usług z tytułu zagubienia/kradzieży karty SIM, dodatni stan konta w przypadku taryf
wymienionych w punkcie 1.3.2. oraz wystarczający stan konta na pobranie Opłaty cyklicznej usług Mix.
W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia regulaminu świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Operatora, którymi związany jest Klient.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Użytkownika.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
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