Warunki Oferty specjalnej dla starterów t-mobile na kartę
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Opis oferty
W okresie od dnia 17.02.2016r. do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 29.02.2016r. T-Mobile oferuje możliwość
skorzystania z oferty promocyjnej „Warunki oferty specjalnej dla starterów T-Mobile na kartę” na warunkach opisanych w
niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
Warunki oferty
Oferta specjalna T-Mobile Polska S.A. (zwany dalej „Operator”) z siedzibą: Ul. Marynarska 12 , 02-674 Warszawa, zarejestrowanej
w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
rejestrowym KRS: 0000391193,NIP: 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN.
Oferta specjalna „Warunki oferty specjalnej dla starterów promocyjnych T-Mobile na kartę” (zwana dalej „Ofertą”) skierowana jest
do Użytkowników starterów promocyjnych T-Mobile na kartę* dystrybuowanych przez Operatora w sieciach kin Helios w czasie
trwania Oferty.
Użytkownik otrzyma bezpłatny starter. Szczegółowe informacje dotyczące startera znajdują się w tabeli poniżej:
Taryfa

FRII

Kwota do wykorzystania dostępna
od momentu aktywacji

1 PLN z VAT

Ważność konta na połączenia
wychodzące

7 dni *

Ważność konta na połączenia
przychodzące

14 dni*

Ważność startera

30.06.2016r.

Starter zawiera

 opcję usługową „Pakiet 3 w 1” na 3 dni za darmo dostępną po jednorazowym
doładowaniu konta dowolną kwotą następnie o 3 dniowym okresie jest
pobierana Opłata Cykliczna za Pakiet w wysokości 14,99 zł z VAT, włącza się
automatycznie w ciągu 72h po doładowaniu konta skutkującym osiągnięciem
stanu konta umożliwiającego pobranie ww. opłaty
 serwis „Granie na Czekanie” na start bez Opłaty Cyklicznej za ten serwis przez
pierwszy Cykl 30 dniowy
 pakiet „Prenumerata” na start bez opłaty przez pierwsze 7 dni korzystania

*czas ważności konta na połączenia wychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego,
a czas ważności konta na połączenia przychodzące liczony jest od momentu przekroczenia daty Ważności Konta.
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W ramach niniejszej Oferty startery T-Mobile na kartę, określone w pkt. 1 umożliwiają korzystanie z oferty Pakiet 3 w 1, zgodnie z
informacją zawartą w załączonych do startera materiałach informacyjno-reklamowych oraz tabela powyżej.
Szczegóły oferty Pakiet 3 w 1 w Warunkach Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę”
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Użytkownika
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, Regulamin usługi Granie na Czekanie oraz cenników,
które są podane do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl.
Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków
Objaśnienia
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zwanej w drodzy czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2016-02-17
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