Warunki Oferty Promocyjnej „BONUS w ramach akcji SuRprise
monday na profilu marki t-mobile na portalu facebook" dla
ABONENTÓW MIX ORAZ UżyTkOWNIkÓW T-MOBIlE NA kARTę

1.

Ogólny opis oferty

1.1.

W dniu 30 listopada 2020r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje następujące warunki.

2.

Warunki oferty

2.1.

Z niniejszej oferty mogą skorzystać: abonent systemu Mix korzystający z taryfy Frii Mix (zwany dalej „Abonentem Mix”) oraz
użytkownik systemu T-Mobile na kartę korzystający z taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak, Happy lub GO! (zwany dalej „Użytkownikiem”).
Operator prowadzi akcję marketingową na oficjalnym profilu T-Mobile na portalu Facebook. W związku z tym Operator udostępnia
Abonentowi Mix/Użytkownikowi możliwość otrzymania darmowego bonusu w postaci: Extra Złotówek, pakietu Extra Minuty, pakietu
Extra SMS-y lub Pakietu Internetu, do wykorzystania na krajową transmisję danych w ramach Internetu mobilnego (dalej „Bonus”).
Abonent Mix/Użytkownik musi rozwiązać rebus i odpowiedzieć na zadane pytanie, zgodnie z przedstawionym zadaniem
konkursowym.
Warunkiem otrzymania Bonusu jest wysłanie poprawnego hasła z rozwiązanego rebusu SMS-em pod bezpłatny numer 80405.
Wysłanie poprawnego hasła musi nastąpić do końca dnia, w którym trwa akcja marketingowa, a rebus jest opublikowany na profilu TMobile.
Wysłanie niepoprawnej odpowiedzi z rozwiązaniem rebusu skutkuje nieprzyznaniem Bonusu.
Bonus zostanie przyznany Abonentowi Mix/Użytkownikowi w ciągu 72 godzin, licząc od momentu wysłania prawidłowego hasła z
rozwiązaniem rebusu.
Rodzaj przyznanego Bonus, a także jego wartość i termin ważności zostaną podane w SMS-ie zwrotnym od Operatora, po przesłaniu
przez Abonenta Mix/Użytkownika prawidłowego hasła z rozwiązaniem rebusu.
Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami jednostek
/danych.
Bonus Pakiet Internetu
Usługa umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych, realizowany we wszystkich stosowanych przez
T-Mobile technologiach mobilnych. Rodzaj technologii, w której w danym momencie Abonent Mix/Użytkownik korzysta z usługi,
zależy od jej dostępności na danym terenie, klasy wykorzystywanego urządzenia, jego ustawień oraz rodzaju Karty SIM. Orientacyjna
mapa zasięgu Sieci i najnowszej technologii oraz dotyczące jej informacje dostępne są na www.t-mobile.pl.
W ramach niniejszej oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na
poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki
taryfikacyjnej 100 kB.
W przypadku wykorzystania całego Bonusu w postaci Pakietu Internetu przed upływem wskazanego terminu ważności, opłaty za
transmisję danych w ramach Internetu będą naliczane zgodnie z warunkami Umowy wiążącymi Abonenta Mix/Użytkownika,
zawartymi poza niniejszym dokumentem. W przypadku Użytkowników jednocześnie korzystających z oferty „GB po doładowaniu”
transmisja danych rozliczana jest w pierwszej kolejności z pakietu o krótszej dacie jego ważności.
Bonus Extra Złotówki
Bonus Ekstra Złotówek umożliwia wykonywanie połączeń na numery komórkowe i stacjonarne w kraju i w Strefie Roamingowej 1A
oraz wysyłania SMS-ów i MMS-ów w kraju i w Strefie Roamingowej 1A. Bonus nie dotyczy wykonywania połączeń video, połączeń
przekierowanych, połączeń w roamingu z wyłączeniem Strefy Roamingowej 1A, połączeń na numery międzynarodowe, usługowe,
specjalne oraz premium. Bonus nie dotyczy wiadomości wysyłanych w roamingu z wyłączeniem Strefy Roamingowej 1A, na numery
międzynarodowe, stacjonarne, usługowe oraz o podwyższonej płatności (premium).
Bonus Extra Minuty
Usługa umożliwia wykonywanie krajowych połączeń głosowych do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych w kraju i w
Strefie Roamingowej 1A. Bonus nie dotyczy połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na numery usługowe, specjalne,
premium oraz połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach Bonusu są rozliczane z dokładnością co do 1 sekundy.
Bonus Extra SMS-y
Bonus SMS umożliwia wysyłanie SMS-ów do wszystkich krajowych sieci komórkowych w kraju i w Strefie Roamingowej 1A. Bonus nie
dotyczy SMS-ów międzynarodowych oraz na numery usługowe, specjalne, premium. Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się
z maksymalnie 160 znaków.
Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie Karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego
salda konta.
W stosunku do danej Karty SIM Abonent Mix/Użytkownik może skorzystać z niniejszych warunków tylko jeden raz w okresie ich
oferowania.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.

Postanowienia końcowe

3.1.

Zmiana taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę lub systemu Mix, migracja do Heyah na kartę lub migracja do systemu
abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację Bonusu na koncie Abonenta Mix/Użytkownika, a także automatyczne
anulowanie niewykorzystanych danych z tego Bonusu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. W szczególności,
znaczenie pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w wiążącym Abonenta
Mix/Użytkownika RŚUT.

3.2.

Obowiązuje od dnia 2020-11-30
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