Warunki Oferty PrOmOcyjnej „darmowe rozmowy i sms-y w tmobile” dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
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Opis oferty
W okresie od dnia 02.02.2018r. do wycofania,. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania z
oferty „Darmowe rozmowy i SMS-y w T-Mobile” (zwanej dalej „Ofertą promocyjną”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach
(zwanych dalej „Warunkami”) .
Jedynie w okresie trwania niniejszej Oferty promocyjnej, Użytkownik T-Mobile na kartę*, który aktywował dowolną taryfę do dnia
21.06.2017 r., otrzymuje możliwość wykonywania krajowych połączeń oraz wysyłania krajowych wiadomości tekstowych SMS bez
dodatkowych kosztów na numery mobilne T-Mobile oraz Heyah (z wyłączeniem połączeń i wiadomości tekstowych SMS do
tuBiedronka).
Warunki Oferty
Warunkiem skorzystania z Oferty promocyjnej jest jednorazowe doładowanie konta kwotą nie niższą niż 5 zł w okresie jej trwania.
Aktywacja Oferty promocyjnej następuje bezpłatnie i automatycznie po doładowaniu kwotą wskazaną pkt 2.1, w ciągu 72 godzin
licząc od momentu zarejestrowania tego doładowania i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
W przypadku gdy Użytkownik w momencie aktywacji Oferty promocyjnej posiada na swoim koncie dowolną z opcji usługowych:
„Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah na 30 dni”, „120 minut do TMobile i Heyah”, „600 minut do T-Mobile i Heyah”, „1000 SMS do T-Mobile i Heyah”, „Pakiet 2 w 1”, „Ekstra Internet” i „Ekstra Internet
Wygodniej” (opcje usługowe „Ekstra Internet” oraz „Ekstra Internet Wygodniej” tylko jeśli były aktywne jednocześnie z opcją usługową
„Pakiet 2 w 1”) – zostaną one automatycznie wyłączone na koncie Użytkownika.
W przypadku gdy Użytkownik w momencie aktywacji Oferty promocyjnej posiada na swoim koncie aktywną usługę „Rok Ważności
Konta” lub „Rok Ważności Konta po każdej rozmowie”:
Niniejsza Oferta zostanie bezpłatnie włączona na próbny okres 30 dni (ale nie dłużej niż do końca trwania niniejszej Oferty
promocyjnej),
Jeśli Użytkownik ma na swoim koncie równocześnie aktywną dowolną z opcji usługowych: „Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i
Heyah na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah na 30 dni”, „120 minut do T-Mobile i Heyah”, „600 minut do T-Mobile i
Heyah”, „1000 SMS do T-Mobile i Heyah”, „Pakiet 2 w 1”, „Ekstra Internet Wygodniej” (opcja usługowa „Ekstra Internet Wygodniej”
tylko jeśli była aktywna jednocześnie z opcją usługową „Pakiet 2 w 1”) – zostaną one zawieszona na koncie Użytkownika,
We wskazanym w pkt 2.4.1 okresie Użytkownik może zlecić przedłużenie okresu obowiązywania Oferty promocyjnej poprzez wysłanie
ekspresowego kodu *140*275#. Takie zlecenie przedłużenia Oferty promocyjnej oznaczać będzie dezaktywację opcji usługowej
„Rok Ważności Konta”, „Rok Ważności konta po każdej rozmowie”, skrócenie Ważności Konta do14 dni, liczonych od momentu
zakończenia próbnego okresu 30 dni oraz dezaktywację zawieszonych na koncie Użytkownika opcji usługowych opisanych w pkt
2.4.2.
Brak zlecenia przedłużenia Oferty promocyjnej oznaczać będzie zakończenie świadczenia Oferty promocyjnej po próbnym 30
dniowym okresie, oraz odwieszenie opcji usługowych zawieszonych na ten okres. Odwieszenie opcji usługowych oznaczać będzie, że
po osiągnięciu salda konta umożliwiającego pobranie opłaty cyklicznej za te opcje usługowe zostaną one aktywowane na warunkach
ich świadczenia.
Użytkownik, który nie przedłuży okresu obowiązywania Oferty promocyjnej i zostanie ona mu wyłączona po próbnym 30 dniowym
okresie będzie mógł zlecić jej bezpłatną aktywację w okresie ważności niniejszej Oferty promocyjnej, na poniższych zasadach:
Zlecenie aktywacji poprzez wysłanie kodu ekspresowego *140*275#, Oferta promocyjna zostanie włączona w ciągu 72 godzin,
aktywacja Oferty promocyjnej zostanie potwierdzona wiadomością SMS,
Jeśli Użytkownik będzie miał na swoim koncie aktywną dowolną z opcji usługowych: „Rok Ważności Konta”, „Rok Ważności Konta po
każdej rozmowie”, „Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah na 7 dni”, „Nielimitowane rozmowy do T-Mobile i Heyah na 30 dni”,
„120 minut do T-Mobile i Heyah”, „600 minut do T-Mobile i Heyah”, „1000 SMS do T-Mobile i Heyah”, „Pakiet 2 w 1”, „Ekstra Internet”,
„Ekstra Internet Wygodniej” (opcje usługowe „Ekstra Internet” oraz „Ekstra Internet Wygodniej” tylko jeśli były aktywne jednocześnie z
opcją usługową „Pakiet 2 w 1”) – zostaną one automatycznie dezaktywowane na jego koncie.
Okres Ważności Konta zostanie zmieniony na 14 dni, liczonych od momentu aktywacji Oferty promocyjnej.
W okresie korzystania z Oferty promocyjnej inne opcje usługowe wymienione w pkt 2.3 nie będą dostępne do aktywacji przez
Użytkownika.
Z Oferty promocyjnej można korzystać tylko w okresie jej obowiązywania, w okresie Ważności Konta na połączenia wychodzące oraz
posiadając minimum zerowy stan konta.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Oferty promocyjnej ekspresowym kodem *140*275*3#.
Oferty promocyjnej nie można dezaktywować ani zawiesić w czasie jej obowiązywania na żądanie Użytkownika.
Po zakończeniu niniejszej Oferty promocyjnej Użytkownik nie powraca na obowiązujące go wcześniej opcje usługowe, o których
mowa powyżej i będzie rozliczany zgodnie z obowiązującym go wcześniej cennikiem taryfy.
Opłaty za wykonywanie połączeń i wysyłanie SMS-ów do sieci T-Mobile oraz Heyah w roamingu Strefie Roamingowej 1A będą
rozliczane zgodnie z obowiązującym Użytkownika cennikiem roamingowym, jak za połączenia i SMS-y do pozostałych operatorów
sieci komórkowych innych niż T-Mobile, w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A.

3.
Objaśnienia.
*
Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący strona 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.

Obowiązuje od dnia 2017.06.22

1

