Warunki Oferty Promocyjnej „Bonus za wymianę telefonu" dla
aBOnEnTÓw T-Mobile MIX ORAZ UżyTkOwnikÓw T-mOBilE na karTę
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Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 23.04.2021 r. do ich wycofania przez T-Mobile Polska S.A. („TMobile”) lub do wyczerpania zapasów.
Promocja jest dedykowana dla wybranych abonentów MIX z taryfą Frii MIX, wybranych użytkowników T-Mobile na kartę z taryfą Frii
oraz GO! i wybranych użytkowników Internet na kartę Blueconnect; korzystających ze sprzętu, który obsługuje maksymalnie
technologię 3G i którzy otrzymają od T-Mobile zaproszenie do skorzystania z oferty (zwanych dalej także łącznie „Klientami”).
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Co otrzymujesz ?
Oferujemy Ci bonus kwotowy w postaci doładowania konta za zakup jednego ze wskazanych przez T-Mobile telefonów obsługujących
technologie wyższe niż 3G.
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Jak to działa ?
W związku z modernizacją technologii T-Mobile przygotował dla Ciebie ofertę specjalną, do której otrzymasz zaproszenie SMS-em od
T-Mobile.
Z oferty możesz skorzystać na swoim numerze telefonu tylko raz i pod warunkiem otrzymania zaproszenia od T-Mobile.
Po dokonaniu zakupu, w ramach odrębnej umowy sprzedaży, jednego z telefonów obsługujących technologie wyższe niż 3G,
wskazanych w ppkt 3.4.1 i ppkt 3.4.2. poniżej, otrzymasz bonus kwotowy w postaci doładowania konta (zwany dalej: Bonusem).
Wysokość Bonusu zależy od wybranego modelu telefonu:
Bonus w wysokości 30 zł (3 doładowania po 10 zł) otrzymasz przy zakupie jednego z telefonów: Nokia 6300, Nokia 2720.
Bonus w wysokości 60 zł (6 doładowań po 10 zł) otrzymasz przy zakupie jednego z telefonów: Motorola Moto E7, Xiaomi Redmi 9AT.
Modele telefonów dostępne są do wyczerpania zapasów.
Za wybrany telefon płacisz jednorazowo lub w ratach zgodnie z cennikiem urządzeń: „Cennik urządzeń dla konsumenckich ofert
abonamentowych na raty oraz dla konsumenckiej sprzedaży bez umowy telekomunikacyjnej w pełnej cenie i na raty w T-Mobile”.
Bonus otrzymasz w postaci dodatkowych doładowań konta o wartości 10 zł. Otrzymasz je na swoje konto automatycznie:
do 3 kolejnych jednorazowych doładowań za minimum 20 zł, w przypadku zakupu telefonu z ppkt. 3.4.1. albo
do 6 kolejnych jednorazowych doładowań za minimum 20 zł, w przypadku zakupu telefonu z ppkt. 3.4.2.
Bonus na koncie włączy konsultant w sklepie T-Mobile, po zakupie przez Ciebie telefonu. Aktywacja Bonusu zostanie potwierdzona
SMS-em.
Bonus zostanie aktywowany w ciągu 72h na numerze telefonu objętym promocją, na który wysłane zostało zaproszenie, o którym
mowa w pkt 3.1.
Przyznanie dodatkowych doładowań w ramach Bonusu zostanie potwierdzone SMS-em.
Bonus po doładowaniu możesz otrzymać w ciągu 365 dni od momentu aktywacji Bonusu, co oznacza, że doładowania po których
zgodnie z ofertą otrzymasz kwotę 10 zł musisz wykonać w ciągu 365 dni od momentu aktywacji Bonusu. Po tym terminie możliwość
otrzymania Bonusu przepada.
Bonus możesz wykorzystać na dowolne usługi telekomunikacyjne.
Bonus nie może być wypłacony w ramach zwrotu środków.
Bonus nie powoduje przedłużenia Ważności Konta.
Bonus nie powoduje premiowania bonusami pochodzącymi z innych promocji.
Bonus nie może być wykorzystany na opłacenie Kwoty Minimalnej w przypadku abonentów MIX.
Bonus może być wykorzystany w drugiej kolejności po aktywnych pakietach na koncie, o ile warunki poszczególnych ofert nie
stanowią inaczej.
Możesz sprawdzić stan konta kodem *101# lub w aplikacji Mój T-Mobile.
Możesz korzystać z Bonusu, jeśli Twoje konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
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Postanowienia końcowe
W przypadku Użytkownika na kartę:
Zmiana taryfy na inną niż wskazana w warunkach oferty w pkt. 1.2 powoduje dezaktywację Bonusu.
Przeniesienie numeru do systemu Heyah na kartę z taryfą inną niż Dniówka powoduje dezaktywację Bonusu.
Przeniesienie numeru do systemu abonamentowego lub Mix powoduje dezaktywację Bonusu.
W przypadku Abonenta MIX:
przedłużenie umowy w systemie MIX powoduje zachowanie Bonusu.
przeniesienie numeru do systemu T-Mobile na kartę lub systemu abonamentowego powoduje dezaktywację 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 Klienta, właściwym
dla niego regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (RŚUT).

Obowiązuje od dnia 2021-04-23
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