Warunki Oferty Promocyjnej „TURBODOŁADOWANIE” dla
UŻYTKOWNIKÓW T-Mobile NA kARTę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 01.04.2015 r. do 14.04.2015 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „TURBODOŁADOWANIE” na warunkach opisanych w niniejszym
dokumencie (zwaną dalej „Ofertą”).

2.
2.1.

Warunki oferty
Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę korzystający z jednej z taryf: Frii, Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak
Hot lub Hot (zwany dalej „Użytkownikiem”).
Oferta polega na przyznaniu Użytkownikowi nagrody w postaci dodatkowego Bonusa - pakietu internetu, pakietu minut, pakietu SMSów lub pakietu Złotówek za doładowanie zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 2.3.
Warunkiem otrzymania Bonusa w ramach niniejszej Oferty jest wykonanie elektronicznego doładowania konta u konsultanta T-Mobile
jednorazowo kwotą minimum 5 zł w dowolnym punkcie sprzedaży T-Mobile, poprzez stronę www.doladowania.t-mobile.pl,
www.blue.pl, w ramach usługi bankowości elektronicznej banku oferującego usługę zasilenia telefonu, z bankomatu, poprzez usługę
„Doładuj z abonamentu” lub w aplikacji MiBOA oraz w serwisie www.miboa.pl z wyjątkiem doładowań wykonanych z konta T-Mobile
Usługi Bankowe.
Lista punktów sprzedaży T-Mobile znajduje się na stronie www.t-mobile.pl
Wartość Bonusu zależy od kwoty doładowania, wartości przedstawia poniższa tabela:

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Kwota doładowania w PLN

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Wartość bonusu

5 PLN – 9 PLN
10 PLN – 19 PLN

50 MB
30 minut do wszystkich sieci

20 PLN – 49 PLN
50 PLN – 99 PLN
100 PLN – 500 PLN

500 SMS do wszystkich sieci
500 MB
30 Złotówek

Promocyjny pakiet jest ważny 14 dni od daty dodania do konta Użytkownika.
Oferta promocyjna nie działa w roamingu.
Dodanie Bonusu w ramach Oferty do Konta Klienta nastąpi niezwłocznie (jednakże maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych) od
dnia spełnienia przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt 2. oraz zostanie potwierdzone przez Operatora SMS-em.
Użytkownik może wielokrotnie skorzystać z Oferty w okresie jej obowiązywania. Użytkownik może mieć przyznane różne bonusy w
trakcie trwania oferty, w zależności od tego jaką kwotą się doładuje może zostać przyznany inny bonus.

3.
3.1.
3.2.

Warunki dotyczące promocyjnego pakietu Internetu:
Promocyjny pakiet internetu jest rozliczany przed zgromadzoną na koncie kwotą w Złotych.
Aktywacja lub posiadanie innej oferty promocyjnej w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet internetu do wykorzystania w usłudze
pakietowej transmisji danych w okresie korzystania z Promocyjnego pakietu internetu nie wpływa na warunki oferty promocyjnej,
Promocyjny pakiet internetu jest rozliczany w pierwszej kolejności.
3.3. W przypadku posiadania przez Klienta pakietu internetu przyznanego w ramach innej oferty, środki sumują się z przyznanymi w
ramach niniejszej Oferty, a termin ważności takiej sumy:
3.3.1. pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytego pakietu jest krótsza niż tego, który był już zgromadzony na koncie;
3.3.2. jest naliczany od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytego pakietu, jeśli data ważności nowo nabytego pakietu jest późniejsza
niż tego, który już był zgromadzony na koncie.
3.4. Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusa.
3.5. Klient może sprawdzić status Oferty wysyłając Ekspresowy kod *103*22#
3.6. Po wykorzystaniu Promocyjnego pakietu internetu przyznanego w ramach Oferty, transmisja danych jest rozliczana zgodnie z
cennikiem posiadanej taryfy lub pakietu internetowego.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.

Warunki dotyczące promocyjnych Złotówek:
Złotówki przyznane w ramach Oferty są rozliczane w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN), a
zdarzenia realizowane w ramach innych ofert aktywnych na koncie Użytkownika nie powodują zmniejszenia salda Złotówek
przyznanych w ramach Oferty, o ile warunki innych ofert, z których korzysta Użytkownik nie stanowią inaczej.
Złotówki można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce oraz
SMS-y do sieci komórkowych w Polsce. Złotówki nie mogą być wykorzystane na numery premium, numery usługowe i specjalne,
roaming, pakietową transmisję danych, przeniesienie połączenia oraz zakup innych ofert dostępnych w T-Mobile na kartę.
W przypadku posiadania przez Użytkownika Złotówek przyznanych w ramach innych ofert, środki te sumują się ze Złotówkami
przyznanymi w ramach niniejszej Oferty, a termin ważności takiej sumy:
pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie;
jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek, jeśli data ważności nowo nabytych Złotówek jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na koncie.
Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusa.
Klient ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych do wykorzystania Ekstra Złotówek wpisując kod *103*15#
Warunki dotyczące promocyjnego Pakietu minut:
Oferta dotyczy wyłącznie krajowych połączeń głosowych wykonywanych na krajowe numery sieci komórkowych oraz stacjonarnych i
w szczególności nie dotyczy połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na numery
usługowe, specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach Oferty są rozliczane z dokładnością co do
1 sekundy.
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5.2.

Minuty przyznane w ramach Oferty rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych. Jeśli Klient dodatkowo korzysta z
oferty „Frii Rozmowy w T-Mobile i Heyah” lub innej oferty w ramach której zostały mu przyznane minuty tylko na numery komórkowe
T-Mobile i Heyah, wykonanie połączenia na wskazane numery komórkowe nie będzie powodować zmniejszenia stanu minut z Oferty.
5.3. Minuty zawarte w pakiecie można wykorzystać w ciągu 14 dni, licząc od dnia dodania go do konta, po tym terminie przepadają, z
zastrzeżeniem postanowień ppkt. 5.3.1. i 5.3.2.:
5.3.1. Jeżeli w chwili przyznania Bonusu, Klient będzie posiadał aktywną jedną z wymienionych ofert (zarówno w wersji płatnej jak i „na
próbę”): „30 minut do wszystkich”, „60 minut do wszystkich” albo „120 minut do wszystkich” wówczas liczba zgromadzonych minut
sumuje się, a data ich ważności kończy się wraz z upływem Cyklu posiadanej przez Klienta w/w oferty.
5.3.2. Jeżeli po przyznaniu Bonusu, a przed upłynięciem terminu jego ważności Klient aktywuje dowolną z ofert wymienionych w ppkt. 5.3.1.
niewykorzystane minuty z Bonusu ulegają automatycznemu usunięciu.
5.4. Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusa.
5.5. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości i ważności posiadanych na koncie minut do wszystkich sieci poprzez wysłanie Ekspresowego
kodu *103*7# oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub po połączeniu się z
Konsultantem).
6.
6.1.

Warunki dotyczące promocyjnego Pakietu SMS-ów:
Wiadomości SMS przyznane w ramach Oferty rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz Złotówkami do
wszystkich. Wiadomości SMS wysyłane w ramach pozostałych ofert obniżających koszty nie powodują zmniejszenia salda
wiadomości SMS zawartych w Ofercie, o ile warunki poszczególnych ofert nie stanowią inaczej.
6.2. Oferta dotyczy wyłącznie krajowych wiadomości SMS wysyłanych na krajowe numery sieci komórkowych i w szczególności nie
dotyczy wiadomości SMS wysyłanych w roamingu, na numery międzynarodowe, stacjonarne, usługowe, specjalne, premium.
6.3. SMS-y zawarte w pakiecie są możliwe do wykorzystania w ciągu 14 dni, licząc do dnia dodania ich do konta, po tym terminie
przepadają, z zastrzeżeniem postanowień ppkt. 6.3.1. i 6.3.2.:
6.3.1. Jeżeli w chwili przyznania Bonusu, Klient będzie posiadał aktywną jedną z wymienionych ofert (zarówno w wersji płatnej jak i „na
próbę”): „1000 SMS-ów do wszystkich”, „500 SMS-ów do wszystkich” albo „1000 SMS-ów do T-Mobile i Heyah” wówczas liczba
zgromadzonych SMS-ów sumuje się, a data ich ważności kończy się wraz z upływem Cyklu posiadanej przez Klienta w/w oferty.
6.3.2. Jeżeli po przyznaniu Bonusu, a przed upłynięciem terminu jego ważności Klient aktywuje dowolną z ofert wymienionych w ppkt. 6.3.1
niewykorzystane SMS-y z Bonusu ulegają automatycznemu usunięciu.
6.4. Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusa.
6.5. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości i ważności posiadanych na koncie SMS-ów z terminem ważności poprzez wysłanie
Ekspresowego kodu *103*9#, w Internetowym Systemie Obsługi dostępnym na www.t-mobile.pl oraz w Biurze Obsługi Użytkownika
pod numerem *9602 (w serwisie automatycznym lub po połączeniu się z Konsultantem).
7.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
7.1. Korzystając z Warunków niniejszej Oferty, Użytkownik nie może używać Karty SIM do:
7.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości
SMS lub MMS,
7.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku
lub
7.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 7.1.1 i 7.1.2.
7.2. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na
www.t-mobile.pl.
7.4. 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.
7.5. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.
8.
Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają:
8.1.1. postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany
do publicznej wiadomości na stronie http://www.t-mobile.pl,
8.1.2. postanowienia cennika (w tym Cennika doładowań dla Użytkowników T-Mobile na kartę),
8.2. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszych Warunków w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych przez Użytkownika.
8.3. O każdej zmianie niniejszego dokumentu Operator będzie informował poprzez stronę http://www.t-mobile.pl
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