Warunki Oferty PrOmOcyjnej „10 GB na mikOŁajki DLa nOWycH
uŻytkOWnikÓW aPLikacji mÓj T-mObiLe” DLa abOnentÓW t-MOBILE

1.

Postanowienia Ogólne

1.1.

W okresie od dnia 03.12.2018r. do dnia 09.12.2018r. (włącznie) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) umożliwia
skorzystanie z oferty „10 GB na mikołajki dla nowych użytkowników aplikacji Mój T-Mobile” (zwana dalej „Ofertą”) na poniższych
warunkach.
1.2. Niniejsza Oferta jest dostępna dla Abonentów T-Mobile (zwanych dalej „Abonentami”), będących stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, w jednej z następujących taryf: Jump, Rodzina, Taryfa T.
1.3. Warunkiem skorzystania z Oferty jest posiadanie przez Abonenta dla danej Karty SIM aktywnej usługi transmisji danych i uprawnienia
do korzystania z pakietu danych przyznanego w ramach umowy.
1.4. W ramach Oferty Operator przyznaje Abonentowi jednorazowy, dodatkowy pakiet transmisji danych w wysokości 10 GB (zwany dalej
„Prezentem”) na korzystanie z mobilnego Internetu w zasięgu Sieci w kraju. Korzystanie z Prezentu nie wiąże się z ponoszeniem
dodatkowych opłat przez Abonenta.
1.5. Aby skorzystać z Oferty, Abonent musi w dniach 03.12-09.12.2018 r. pobrać aplikację „Mój T-Mobile”, która dostępna jest pod
adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tmobile.miboa&hl=pl dla użytkowników telefonów z systemem
operacyjnym Android lub https://itunes.apple.com/pl/app/m%C3%B3j-t-mobile/id495153613?l=pl&mt=8 dla użytkowników
telefonów lub tabletów z systemem iOS, oraz w tych dniach zalogować się po raz pierwszy do niniejszej aplikacji za pomocą swojego
Numeru Telefonu.
1.6. Operator aktywuje Prezent na koncie Abonenta w dniach 04-14.12.2018 r., pod warunkiem spełnienia przez Abonenta warunku
wymienionego w punkcie 1.5. Prezent zostanie aktywowany na Karcie SIM, na której Abonent zalogował się do aplikacji w dniach 0309.12.2018 r. Aktywacja Prezentu zostanie potwierdzona SMS-em.
1.7. Abonent może skorzystać z Prezentu w Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Prezentu oraz w kolejnym Cyklu
Rozliczeniowym.
1.8. Dla danej Karty SIM Abonent może aktywować Prezent tylko raz.
1.9. Usługa mobilnego Internetu (pakietowej transmisji danych) w Sieci realizowana jest w trzech technologiach mobilnych: 2G, 3G albo
LTE. Rodzaj technologii zależy od dostępności danej technologii na danym terenie, wykorzystywanego urządzenia oraz Karty SIM.
Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w jej zasięgu (niektóre miejsca w Polsce), w oparciu o dostosowane do niej
urządzenie i szczególnego rodzaju Kartę SIM - kartę USIM. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i technologii LTE oraz dotyczące jej
informacje dostępne są na www.t-mobile.pl. Zasięg technologii LTE będzie zwiększany.
1.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, której stroną jest Abonent.
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