Regulamin pRomocji „poczta komfoRt i poczta głosowa extRa w
pRogRamie spRóbuj za daRmo”
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Regulamin promocji (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje od 05.06.2011 roku do odwołania.
Regulamin określa zakres i warunki korzystania na zasadach promocyjnych z usługi "Poczta Głosowa Komfort" i „Poczta Extra”
(zwanej dalej "Poczta Komfort", „Poczta Głosowa Extra” lub "Usługa") oferowanej przez T-Mobile Polska S.A. (zwany dalej
„T-Mobile Polska”).
*
Z Usługi korzystać mogą Abonenci T-Mobile (zwani dalej „Abonentami”).
*
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dotyczy abonentów: „T-Mobile” oraz „Era” (więcej szczegółów w Objaśnieniach)

Niniejsza promocja obowiązuje od dnia 05.06.2011 roku do odwołania.
Promocja polega na umożliwieniu Abonentowi wypróbowania wszystkich funkcjonalności dostępnych w usługach „Poczta Komfort” i
„Poczta Głosowa Extra”. Abonent w Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja oraz w następującym po nim pierwszym
pełnym Cyklu Rozliczeniowym nie ponosi opłaty miesięcznej za Usługę, w takim przypadku opłata jest wliczona w Abonament.
Wszelkie uwarunkowania dotyczące poszczególnych Usług określone są w regulaminach tych Usług:
Regulamin promocji "Poczta Komfort”
Regulamin oferty „Poczta Głosowa Extra”
Abonent może aktywować promocyjną Usługę:
„Poczta Komfort”
poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta
poprzez Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.T-Mobile.pl
w automatycznym serwisie pod numerem 602 900
w Ekspresowym menu wybierając kod *100#
„Poczta Głosowa Extra"
poprzez konsultanta Biura Obsługi Abonenta
poprzez Internetowy System Obsługi dostępny na stronie www.T-Mobile.pl
Na 7 dni przed zakończeniem okresu promocyjnego świadczenia Usługi, o którym mowa w pkt 5, Abonent otrzyma SMS informujący
go, że:
kończy się okres promocyjny,
od kolejnego Cyklu Rozliczeniowego Usługa jest płatna na zasadach określonych w regulaminach, o których mowa w pkt 6,
aby zrezygnować z Usługi Abonent wysyła SMS o treści NIE na numer 80950 (bezpłatny).
W sytuacji braku rezygnacji z Usługi w sposób określony w pkt 8.3 powyżej zostanie ona przedłużona na kolejny Cykl Rozliczeniowy
na zasadach określonych w pkt 6.
Regulamin dostępny jest w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej Operatora pod adresem: http://www.T-Mobile.pl .
Aktywacja Usługi zgodnie z Regulaminem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Objaśnienia
*

dotyczy abonentów: „T-Mobile” oraz „Era”
Na użytek niniejszego dokumentu pojęcie "Abonent T-Mobile" oznacza abonenta będącego stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem zawartej na piśmie:
(1) do dnia 4 czerwca 2011 r. na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca
2009 r., Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003
(z późn. zm.) albo
(2) od dnia 5 czerwca 2011 r., której załącznik stanowi Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów
T-Mobile obowiązujący od dnia 5 czerwca 2011 r.

Obowiązuje od dnia 2011.06.05 ze zmianami z dnia 2013-05-27
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