Warunki Oferty PrOmOcyjnej ”uPust dla POsiadaczy karty dużej
Rodziny w T-mObile” załącznik t-mObile POlska s.a (dalej „Oferta
Promocyjna)
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 3.10.2018 r. do ich wycofania poniższej oferty przez Operatora. T-Mobile Polska S.A. - operator sieci TMobile (zwana dalej „Operatorem”) oferuje Ofertę Promocyjną „Upust dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w T-Mobile”
1.2 Z niniejszej Oferty Promocyjnej może skorzystać Abonent będący posiadaczem Karty Dużej Rodziny, który zawarł z
Operatorem pisemną Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”) w ramach jednej z poniższych
promocji:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16

Nowa Taryfa Domowa. Oferta bez telefonu na 24 miesiące w T-Mobile
Nowa Taryfa Domowa. Oferta z Telefonem na 24 miesiące w T-Mobile
Nowa Taryfa Domowa – Pakiet minut, dla obecnych Abonentów
Nowa Taryfa Domowa - Wymiana telefonu dla obecnych Abonentów – umowa na 24 miesiące
T-Mobile – Nielimitowany Internet Domowy z routerem na 24 miesiące
Internet – tylko SIM
Internet – laptopy na raty w T-Mobile
Internet – tablety na raty w T-Mobile
Internet – modem/router na raty przez 24 miesiące w T-Mobile
Internet dla stałych Klientów – tylko SIM
Internet dla stałych Klientów – modemy i routery na raty w T-Mobile
Internet dla stałych Klientów –,laptopy na raty w T-Mobile
Internet dla stałych Klientów – tablety, i smartfony na raty w T-Mobile
Internet z urządzeniem na raty w T-Mobile dla stałych klientów - routery- oferta specjalna 100GB
T-Mobile - Internet Domowy dla stałych klientów - z urządzeniem w T-Mobile
T-Mobile - Internet Domowy z anteną zewnętrzną na 24 miesiące.

1.3 W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy zgłosi, za pośrednictwem Konsultanta T-Mobile numer telefonu do przyznania
upustu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w T-Mobile (zwanego dalej odpowiednio „Upustem KDR”) na warunkach
opisanych poniżej:
1.3.1
Upust kwotowy równy 20% opłaty miesięcznej w ofertach wskazanej w pkt. 1.1.1.(opłata miesięczna w zależności od
wybranej oferty może składać się z raty i opłaty abonamentowej i/lub samej opłaty abonamentowej); Upust KDR
będzie liczony od wskazanej opłaty abonamentowej właściwej dla taryfy wybranej w momencie zawarcia Umowy;
Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Upust KDR nie dotyczy opłat nieobjętych wskazaną opłatą
abonamentową,
1.3.2
Upust KDR zostanie aktywowany w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokonanego przez Abonenta
1.3.3
Upust KDR będzie naliczany od pierwszego pełnego Cyklu Rozliczeniowego następującego po aktywacji upustu na
koncie Abonenta pod warunkiem ze suma upustu nie będzie wyższa od sumy abonamentu.
1.3.4
Włączenie Upustu KDR zostanie potwierdzone przez Operatora SMS-em na przydzielony Abonentowi numer
telefonu wskazany w zgłoszeniu.
1.3.5
Zgłoszenia napływające po 30 dniach od daty podpisania Umowy nie będą brały udziału w Ofercie Promocyjnej.
1.3.6
Upust KDR przyznawany będzie do czasu rozwiązania Umowy albo zawarcia Aneksu do Umowy
1.3.7
Przyznany na podstawie niniejszej Oferty Upust KDR może zostać bezpowrotnie anulowany w przypadku zmiany
taryfy na niższą (o ile warunki oferty promocyjnej na to pozwalają) lub rezygnacji z warunków promocyjnych.
1.3.8
Z Oferty Promocyjnej „Upust dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w T-Mobile” wyłączone są oferty specjalne z
upustami od abonamentów, wszystkie umowy z aktywną usługą „ZAWIESZENIE ABONAMENTU – MNP” oraz oferty
z upustem w ramach oferty promocyjnej Ambasador w T-Mobile.
1.3.9
W ofertach promocyjnych, w których przyznawane są Rabaty: Rabat za aktywną opcję f@ktura, Rabat za zgody
marketingowe, Rabat za przeniesienie numeru (MNP) albo Rabat za przejście do abonamentu, Rabat za płatności w
terminie, upust Ambasador, naliczany jest zawsze od kwoty abonamentu uwzględniającej w/w zniżki.
2 Postanowienia ogólne:
2.2 W przypadku skorzystania przez Abonenta z aktualnej oferty promocyjnej niniejsze warunki stanowić będą załącznik do
warunków oferty wskazanych w pkt. 1.2.1
2.3 Upust zostanie uwzględniony na fakturze za świadczenie usług telekomunikacyjnych Abonenta w pozycji: Rabaty.
2.4 Przyznany na podstawie niniejszej Oferty Upust może zostać bezpowrotnie anulowany w przypadku zawieszenia
świadczenia usług telekomunikacyjnych na numerze telefonu objętym Ofertą Promocyjną
2.5 Upust z tytułu oferty „Upust KDR” nie zostanie przyznany, jeżeli wysokość opłat abonamentowych dla kontraktu
zgłoszonego do programu, będzie niższa niż wysokość upustu, po uwzględnieniu wszelkich zniżek wynikających z innych
ofert promocyjnych Abonenta oraz innych upustów przyznanych Abonentowi w danym Cyklu Rozliczeniowym.
2.6 Cesja praw i obowiązków nie powoduje utraty promocyjnego upustu na abonament pod warunkiem, że osoba trzecia
wstępująca w miejsce Abonenta zachowa obecne warunki promocyjne.
2.7 W zakresie nieuregulowanych w Ofercie Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia Umowy lub Aneksu do Umowy w
tym m.in. cennika oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.

Obowiązuje od dnia 2018-10-03

