PROMOCJA CENOWA HAPPY FRIDAY – URZĄDZENIA
1. W okresie od dnia 6 marca 2020r. do wycofania, ale nie dłużej niż do 08 marca 2020r. T-Mobile Polska S.A.
(dalej „T-Mobile”) umożliwia abonentom/użytkownikom, którzy zalogują się do aplikacji Mój T-Mobile,
pozyskanie kodu rabatowego związanego z hasłem „Happy Fridays” (dalej „Kod Rabatowy”).
2. Kod Rabatowy uprawnia do obniżenia ceny urządzenia lub zestawu urządzeń, o którym mowa poniżej (dalej
„Urządzenie”).
3. Kod Rabatowy będzie udostępniony w aplikacji Mój T-Mobile abonentom oraz użytkownikom, którzy wyrazili
zgodę marketingową „T-Mobile Marketing”.
4. Kod Rabatowy uprawnia do obniżki ceny Urządzenia kupowanego w oparciu o umowę sprzedaży:
a. w ramach jednej oferty z abonamentową umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieraną na
czas określony 24 miesięcy albo aneksem abonamentowym do takiej umowy przedłużającym jej czas
określony o kolejne 24 Cykle Rozliczeniowe,
b. wyłącznie w związku z ofertą usług telekomunikacyjnych M, L albo XL
i. w ramach pierwszej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla danego numeru
telefonu albo
ii. w ramach aneksu zamawianego na www.t-mobile.pl albo w ramach aneksu zawieranego z
abonentem spełniającym dodatkowe warunki w Punkcie Sprzedaży lub po złożeniu zamówienia
przez telefon oraz
c. w ramach oferty, dla której właściwy jest następujący cennik Urządzeń: „Cennik urządzeń dla
konsumenckich ofert abonamentowych T-Mobile”.
Szczegółowa informacja dotycząca dodatkowych warunków, o których mowa w pkt 4.b.ii. powyżej, dostępna
jest u konsultanta w Punkcie Sprzedaży lub u konsultanta telefonicznego.
5. Aby skorzystać z niniejszej promocji należy do 12 marca 2020r. (włącznie) przed zawarciem umowy sprzedaży,
o której mowa w pkt 4 powyżej:
a. podać Kod Rabatowy konsultantowi T-Mobile – w przypadku Punktu Sprzedaży lub zamówienia
telefonicznego, albo
b. wpisać Kod Rabatowy w przypadku składania zamówienia na www.t-mobile.pl.
6. Podanie/wpisanie Kodu Rabatowego przed zawarciem wskazanej w pkt 4 umowy sprzedaży spowoduje, że
cena Urządzenia ulegnie obniżeniu w stosunku do ceny wskazanejw cenniku wymienionym w pkt 4.c powyżej.
7. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w Punkcie Sprzedaży lub po złożeniu zamówienia telefonicznego
minimalna cena telefonu (po uwzględnieniu rabatu związanego z Kodem Rabatowym) nie będzie niższa niż 1
zł (co nie oznacza, że cena po tym rabacie wyniesie 1 zł).
8. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży na www.t-mobile.pl minimalna cena telefonu (po uwzględnieniu
rabatu związanego z Kodem Rabatowym) nie może być niższa niż 0,05 zł (co nie oznacza, że cena po tym
rabacie wyniesie 0,05 zł).
9. Rabat przyznawany na podstawie Kodu Rabatowego wynosi maksymalnie 150 zł.
10. Niniejszy cennik nie staje się częścią żadnej z umów.

