Warunki Oferty Promocyjnej
„1000 zł zniżki na zakup telewizora SaMSunG”

1.

T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”) w porozumieniu z Samsung Polska SA oferuje niniejsze warunki promocyjne od 28.06.2019r.
do 31.08.2019r. lub do czasu wyczerpania puli kodów rabatowych lub wycofania promocji.

2.

Z niniejszej promocji można skorzystać po spełnieniu łącznie następujących warunków::
2.1. Abonent musi zawrzeć z T-Mobile w pakiecie:
2.1.1. umowę o świadczenie światłowodowego dostępu do Internetu w oparciu o Warunki Oferty Promocyjnej „Światłowód
z abonamentem komórkowym i MagentaRozrywka” lub „Światłowód i Dekoder z abonamentem komórkowym
i MagentaRozrywka”,
2.1.2. umowę o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych lub aneksem do takiej umowy zawartą/ym w ramach
Warunków Oferty Promocyjnej, których tytuł zawiera frazę „Oferta rodzinna”, albo oferty „T-Mobile - S” - z nowym
telefonem Samsung lub bez telefonu, z wyłączeniem Warunków Oferty Promocyjnej, które w swym tytule zawierają
frazę „www” (dalej zwaną/ym „Umową Mobilną”),
2.1.3. umowę o świadczenie usługi Magenta Rozrywka.
2.2. Aktywacja światłowodu u Klienta polegająca na faktycznym przyłączeniu do Sieci światłowodowej skutkująca rozpoczęciem
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile w ramach umowy zawartej w oparciu o warunki wskazane powyżej
w pkt 2.1.1.
2.3. Dodatkowo, Abonent zawierający wskazane umowy podczas wizyty kuriera/instalatora (w trybie „na odległość”) nie może
odstąpić od żadnej z tych umów w terminie 14 dni (wskazanym w każdej z tych umów).

3.

Sposób związania się powyższymi umowami w pakiecie określony jest w Warunkach Oferty Promocyjnej „Światłowód
z abonamentem komórkowym i MagentaRozrywka” oraz „Światłowód i Dekoder z abonamentem komórkowym i Magenta
Rozrywka”.

4.

Przydzielenie Abonentowi kodu rabatowego będzie dokonywane przez T-Mobile po zawarciu przez Abonenta wszystkich umów
wskazanych w pkt 2 powyżej. W przypadku Abonenta zamawiającego te umowy na stronie internetowej www.t-mobile.pl lub przez
telefon, przydzielenie kodu rabatowego będzie dokonywane przy tym zamówieniu. Ewentualne wycofanie niniejszej promocji
nie naruszy prawa Abonenta, któremu został przydzielony kod rabatowy.

5.

W przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków z pkt 2 powyżej, Abonent otrzyma kod rabatowy w terminie 14 dni roboczych
od spełnienia tych warunków. Kod rabatowy zostanie dostarczony SMS-em na numer telefonu komórkowego wskazanego
w umowie, o której mowa w ppkt 2.1.2 powyżej. W przypadku utraty SMS-a z kodem rabatowym, jego duplikat można uzyskać
składając do T-Mobile odpowiedni wniosek.

6.

Wszelkie reklamacje dotyczącego wydania kodu rabatowego podlegają zgłoszeniu i rozpatrzeniu przez T-Mobile,

7.

Wszelkie reklamacje dotyczące wykorzystania na stronie https://www.samsung.com/pl/offer/ (zwanej dalej “Sklep internetowy
Samsung”) otrzymanego kodu rabatowego, podlegają zgłoszeniu i rozpatrzeniu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
Sklepu internetowego Samsung

8.

Kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości 1000 zł przy zakupie dowolnego, dostępnego w danym momencie telewizora marki
Samsung w Sklepie internetowym Samsung . Nie gwarantuje się dostępności każdego telewizora Samsung w Sklepie internetowym
Samsung. Wskazana zniżka nie może być łączona z innymi promocjami w Sklepie internetowym Samsung. Zniżka obowiązuje
od ceny telewizora marki Samsung wskazanej w Sklepie internetowym Samsung w momencie złożenia zamówienia.

9.

Kod rabatowy, o którym mowa w pkt 5, można wykorzystać jeden raz do dnia 15.01.2020r. (włącznie). Uprawnienie
do wykorzystania kodu rabatowego po wyżej wymienionym terminie wygasa.

10. Abonentowi, któremu został przydzielony Kod rabatowy, nie przysługuje roszczenie o wypłatę innego świadczenia
niż kod rabatowy, zamiana na inny, ani wypłata równowartości w formie pieniężnej.
11. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego a następnie zwrotu zakupionego telewizora na podstawie prawa do odstąpienia
w terminie 14 dni, klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny (wysokość zniżki nie podlega zwrotowi). W sytuacji takiego zwrotu kod
rabatowy uważany jest za wykorzystany (nie można z niego skorzystać ponownie).

Obowiązuje od dnia 28.06.2019 r.
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