Warunki Oferty PrOmOcyjnej „tydzień PrzyjemnOści” dla
użytkOWnikóW t-Mobile na kartę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od dnia 16.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Tydzień Przyjemności” (zwaną dalej „Ofertą”)
na warunkach opisanych poniżej.

2.
2.1.

Warunki oferty
Niniejsza Oferta dotyczy Użytkowników T-Mobile na kartę* korzystających z taryfy Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot lub Hot
(zwanymi dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”), którzy w terminie obowiązywania Oferty „Tydzień Przyjemności” skorzystają z niej,
w sposób określony w niniejszych Warunkach.

3.

Nagrodą w ramach Oferty „Tydzień Przyjemności” jest otrzymanie 1 tygodnia darmowych rozmów (zwanym dalej „Bonusem”) w
postaci dodatkowych Minut dodanych przez Operatora do konta Klienta.
3.1. Bonus zostanie przyznany po wystąpieniu łącznie poniższych zdarzeń:
3.1.1. W okresie 16 - 22.10.2014 roku – Klient otrzyma od operatora SMS-a zachęcający do skorzystania z Oferty wraz z treścią jej warunków
3.1.2. W okresie 16 - 22.10.2014 lub 17– 23.10.2014 lub 18 – 24.10.2014 roku – wykorzystanie przez Klienta na rozmowy, SMS-y, MMS-y i
pakietową transmisję danych lub zakup usług (wymienionych w punkcie 3.2) określonej kwoty brutto za świadczone przez Operatora
usługi telekomunikacyjne dla numeru, na który został wysłany SMS, o którym mowa w pkt. 3.1.2.
3.2. Usługi, o których mowa w pkt. 3.1.2: 150 Minut, 75 Minut, 30 Minut, Pakiet Minut lub SMS-ów, Pakiet Lojalnościowy, SMSy i MMSy za
grosze, 200 SMSów za grosze, Pakiet 30 minut, Godzina za grosze, Numerki za grosze, Pakiet Minutowy, Wszędzie rozmawiaj, 30
minut do wszystkich sieci, 60 minut do wszystkich sieci, 120 minut do wszystkich sieci, 300 minut do wszystkich sieci, 500 SMSów do
wszystkich sieci, 1000 SMSów do wszystkich sieci, Jump, 120 minut w T-Mobile i Heyah, 600 minut T-Mobile i Heyah, Rok ważności
konta, Internet 250 MB na dzień, Internet 1 GB ,Internet 3 GB, Internet 6GB, Blueconnect Max 100MB, Internet w telefonie 350 MB,
Internet w telefonie 600 MB, Internet w telefonie 1200 MB, BC MAX 5 MB, Bonus, płatne włączenie profili w taryfie Frii, Jump, Bezmiar
rozmawiania.
3.3. W SMS-ach wysłanych przez Operatora, zawarte będą następujące informacje:
3.3.1. Warunki przyznania Bonusu i jego wartość
3.3.2. Podziękowanie za skorzystanie z Oferty.
3.4. Klient może otrzymać Bonus, jaki został mu zakomunikowany w SMS-ie. W ramach niniejszej Oferty, Operator przyznaje Bonus w
postaci promocyjnych Minut.
3.5. Warunki dotyczące otrzymania promocyjnych Minut:
3.6. Dla Klientów korzystających z taryfy Frii Minuty mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe na krajowe numery
komórkowe T-Mobile i Heyah, z wyłączeniem połączeń wykonywanych na roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń
wykonywanych na numery usługowe, specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach Oferty
rozliczane są z dokładnością co do 1 sekundy.
3.7. Dla Klientów korzystających z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot lub Hot Minuty mogą być wykorzystane na krajowe połączenia
głosowe na numery komórkowe T-Mobile i krajowe połączenia głosowe na numery stacjonarne, z wyłączeniem połączeń
wykonywanych na roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na numery usługowe, specjalne, premium oraz
połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach Oferty rozliczane są z dokładnością co do 1 sekundy.
3.8. Minuty są wykorzystywane przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych (PLN) oraz T-Mobile jednostkami, o ile warunki innych ofert,
z których korzysta Klient nie stanowią inaczej.
3.9. Minuty są możliwe do wykorzystania w ciągu 7 pełnych dni od dnia dodania ich do konta. Po tym terminie przepadają,
z zastrzeżeniem pkt. 3.10.
3.10. Jeżeli w okresie 7 dni od dodania do konta promocyjnych Minut, do konta Klienta zostaną dodane kolejne minuty pochodzące z usług:
„150 Minut” lub „75 Minut” lub „30 Minut” lub „Pakiet Lojalnościowy” lub „Pakiet Minutowy” lub „Pakiet 30 minut” lub inne minuty z
terminem ważności o analogicznej funkcjonalności, wówczas liczba zgromadzonych minut sumuje się, a data ich ważności:
3.10.1. pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych minut z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na
koncie;
3.10.2. jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych minut terminowych, jeśli data ważności nowo nabytych minut
z terminem ważności jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie;
3.10.3. jeśli Klient nie wykorzystał wszystkich minut z terminem ważności i aktywuje usługę Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności
niewykorzystanych minut z terminem ważności zostaje wstrzymane do czasu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze. Od momentu
dezaktywacji usługi Godzina za Grosze naliczanie terminu ważności minut terminowych zostaje wznowione.
3.11. Jeżeli Klient z taryfą Frii posiada na koncie aktywne usługi: „120 minut w T-Mobile i Heyah” lub „600 minut w T-Mobile i Heyah” lub
„Bezmiar rozmawiania” i otrzyma Bonus, wówczas liczba zgromadzonych minut na koncie Klienta sumuje się, a data ich ważności
kończy się wraz z upływem Cyklu w/w oferty.
3.11.1. Jeżeli po przyznaniu Bonusu, a przed upływem terminu jego ważności, Klient aktywuje dowolną z ofert wymienionych w ppkt 3.11
niewykorzystane minuty z Bonusu ulegają automatycznemu usunięciu z konta Klienta.
3.12. Dodanie Bonusu nastąpi w terminie do 10 dni od momentu spełnienia warunków Oferty, jednakże licząc nie wcześniej niż od dnia
23.10.2014 r. i zostanie potwierdzona SMS-em. W przypadku Klientów przebywających w roamingu czas aktywacji może zostać
wydłużony do 14 dni.
3.13. Klient korzystający z taryf: Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot lub Hot ma możliwość sprawdzenia liczby i ważności posiadanych na
koncie Minut poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *103*3#, w Internetowym systemie obsługi dostępnym na stronie www.tmobile.pl, oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub po połączeniu się z
Konsultantem).
3.14. Nie ma możliwości rezygnacji z otrzymanego Bonusu.
3.15. Przyznanie Bonusu następuje tylko dla numeru telefonu, na który został wysłany SMS od Operatora.
3.16. W trakcie trwania Oferty jeden numer telefonu może zostać do niej zakwalifikowany tylko raz.
4.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
4.1. Korzystając z Warunków niniejszej Oferty, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
4.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,

Obowiązuje od dnia 2014-10-16

1

Warunki Oferty Promocyjnej „Tydzień Przyjemności” dla Użytkowników T-Mobile na kartę

4.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
4.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 4.1.1 i 4.1.2.
4.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w T-Mobile na kartę dla Użytkowników, który jest podany do publicznej wiadomości na www.tmobile.pl.
4.4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw
nabytych przez Abonenta.
4.5. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl.
4.6. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
4.7. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.
* Abonent T-Mobile - abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Operatorem w formie
pisemnej i wykonywanej w oparciu o jeden z niżej wymienionych dokumentów:
(1) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z dnia 1 października 2003 (z późn.
zm.),
(2) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów z dnia 6 lipca 2009 r.,
(3) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile,
(4) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Era Mix obowiązujący od dnia 28 września 2009 r.,
(5) Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix.
** Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze 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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