Warunki Oferty Promocyjnej
„60 minut na próbę po doładowaniu od T-Mobile na kartę”
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Ogólny opis oferty
W okresie od dnia 15.03.2017 r. do wycofania, jednak nie dłużej niż do 15.06.2017, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”)
oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „60 minut na próbę po
doładowaniu od T-Mobile na kartę” (zwaną dalej „Ofertą”).
Oferta polega na:
Przyznaniu Użytkownikowi Nagrody (dalej „Nagroda”) w postaci „60 minut do wszystkich na próbę”, z przeznaczeniem do
wykorzystania na krajowe rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne w Polsce, na warunkach poniżej
określonych.
Warunki oferty
Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) korzystających z taryfy
Frii, którzy otrzymają od Operatora zaproszenie do wzięcia udziału w Ofercie za pośrednictwem wiadomości SMS od Operatora.
Nagroda, o której mowa powyżej będzie przyznawana Użytkownikowi po spełnieniu następującego warunku:
Użytkownik zasili konto jednorazowo na kwotę minimum 15 zł w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości SMS od Operatora.
Zasilanie konta, o którym mowa w pkt 2.2.1. może odbywać się dowolną metodą doładowania dostępną w T-Mobile, przy
zastrzeżeniu, że doładowania promocyjne pochodzące z innych ofert Operatora, nie są brane pod uwagę, jako spełniające warunki
niniejszej Oferty.
Po doładowaniu konta kwotą za 15 zł lub więcej, na koncie Użytkownika w ciągu 72h zostanie automatycznie włączona usługa „60
minut do wszystkich na próbę” świadczona na podstawie warunków oferty promocyjnej „60 minut do wszystkich na próbę” dla
Użytkowników T-Mobile na kartę korzystających z taryfy Frii.
Termin ważności 60 minut w ramach Oferty wynosi 5 dni kalendarzowych, licząc od momentu włączenia usługi na koncie
Użytkownika.
Po zakończeniu wskazanego w ppkt. 2.3.2. terminu następuje automatyczna aktywacja Warunków Oferty Promocyjnej „60 minut do
wszystkich” dla Użytkowników T-Mobile na kartę z Opłatą Cykliczną w wysokości 10zł w cyklu 30 dniowym.
Bonus 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.
Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Po wyczerpaniu pakietu 60 minut, opłaty za połączenia są naliczane zgodnie z cennikiem lub posiadanymi przez Użytkownika
dodatkowymi usługami.
Użytkownik może dezaktywować usługę wysyłając Ekspresowy kod *140*40*9#
Użytkownik może sprawdzić status usługi wysyłając Ekspresowy kod *140*40*4#
Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego Numeru Telefonu, który został wskazany przez Operatora.
Zmiana taryfy w obrębie T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix lub do systemu abonamentowego
powoduje automatyczną dezaktywację Oferty na koncie Użytkownika, a także automatyczne anulowanie jeszcze nieprzyznanych
części Nagród.

3. Objaśnienia
* 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 TMobile na kartę.

Obowiązuje od dnia 2017.03.15
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