„PROMOCJA cenowa: dobrze, że jesteś – akcesoria i produkty od
tel Force One”
(DALEJ: REGULAMIN)
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W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa (dalej „T-Mobile”) udostępnia kod rabatowy (dalej „Kod rabatowy”) uprawniający do zakupu w cenie promocyjnej obniżonej
o 25%, wybranych akcesoriów i produktów (dalej „Akcesoria i Produkty”) sprzedawanych przez firmę TelForceOne (dalej „Dostawca”)
w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://sklep.mptech.eu/promo/promocja-t-mobile (dalej „Serwis”)
Promocja trwa od 1 lipca do 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli Akcesoriów i Produktów w Serwisie.
Z niniejszej oferty może skorzystać konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który zawarł umowę lub aneks o
świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie abonamentowym, który wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing”,
posiadający taryfę T i który otrzymał od T-Mobile SMS z Kodem rabatowym i linkiem do Serwisu, zwany dalej Abonentem („Abonent”).
Kod rabatowy wraz z linkiem do Serwisu będzie wysyłany przez T-Mobile w okresie trwania niniejszej promocji poprzez wiadomość
SMS do Abonentów uprawnionych do udziału w promocji.
Lista Akcesoriów i Produktów w Serwisie może ulegać zmianie. Dostawca będzie uzupełniał lub zastępował Akcesoria i Produkty w
przypadku wyczerpania puli.
Z Kodu rabatowego na Akcesoria i Produkty w promocyjnych cenach w Serwisie Abonent może skorzystać jeden raz. W ramach
promocji można kupić maksymalnie 10 Akcesoriów/Produktów.
Właścicielem Kodów rabatowych udostępnianych za pośrednictwem T-Mobile jest Dostawa.
Abonent może zakupić maksymalnie 5 sztuk danego Akcesorium lub Produktu w promocyjnej cenie z wykorzystaniem Kodu
rabatowego.
Wybrane przez Abonenta Akcesorium/Produkt z rabatem będzie dostępne do zakupienia w okresie od dnia 1lipca 2022 r. do 31
lipca.2022 r. lub do wyczerpania zapasów w Serwisie po podaniu Kodu rabatowego na etapie składania zamówienia w Serwisie.
Ważność Kodu rabatowego została ustalona przez Dostawcę.
Kod rabatowy jest ważny do 15 sierpnia 2022 r.
T-Mobile ani Dostawca nie przesyłają Abonentowi/Użytkownikowi Kodu rabatowego ponownie w przypadku jego zagubienia bądź
wykorzystania przez inne osoby niż Abonent/Użytkownik.
Kod rabatowy nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego
Za realizację zamówienia Akcesoriów i Produktów w Serwisie z naliczonym rabatem odpowiedzialny jest Dostawca tj. TelForceOne S.A.
z siedzibą w Wrocławiu ul. Krakowska 119, kod pocztowy 50-428 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000232137 NIP: 898-19-67-851, REGON: 932674375,
samodzielnie lub za pośrednictwem spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej TelForceOne, za których działania Dostawca
odpowiada jak za swoje własne.
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Abonenta dostępu do Internetu. Dostęp Abonenta do Internetu jest
realizowany na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych z T-Mobile lub z innymi dostawcami
Minimalna wartość zamówienia, umożliwiająca bezpłatną dostawę wynosi 100 PLN, w przypadku niższej wartości zamówienia koszt
dostawy ponosi kupujący.
Wysokość rabatu oraz minimalna wartość zamówienia, przy której kupujący nie ponosi kosztu dostawy została określona przez
Dostawcę.
Zamówienia złożone w ramach promocji zostaną zrealizowane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych.
Kwestie związane z działaniem Serwisu, oraz reklamacje są rozpatrywane przez Dostawcę, zgodnie z regulaminem Serwisu Dostawcy
udostępnionym w Serwisie. W innych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe
postanowienia umowy i świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej Abonenta oraz Użytkownika i T-Mobile.

Obowiązuje od dnia 2022.07.01
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