Regulamin pRomocji „happy Friday- Empikfoto” w T-Mobile
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W okresie od dnia 16.10.2020 r. do 18.10.2020 r. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
(zwana dalej „T-Mobile”) udostępnia unikalny kod rabatowy (dalej „Kod rabatowy”) umożliwiający otrzymanie zniżki 26% na wszystkie
artykuły dostępne w serwisie Empik Foto na stronie www.empikfoto.pl (dalej „Serwis”).
Z niniejszej oferty może skorzystać konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który zawarł umowę o świadczenie
usług telekomunikacyjnych:
w systemie abonamentowym, który wyraził zgodę T-Mobile Marketing oraz posiadający taryfę: T; T-Data; Rodzina, lub w systemie MIX,
posiadający taryfę Frii Mix zwany dalej „Abonentem” oraz
w systemie Na kartę, który wyraził zgodę T-Mobile Marketing oraz posiadający taryfę: GO! Frii; Hot; Nowy Tak Tak; Happy, zwany dalej
„Użytkownikiem”.
Kod rabatowy będzie można otrzymać w okresie trwania niniejszej promocji poprzez aplikację Mój T-Mobile – warunkiem pozyskania
Kodu rabatowego jest zalogowanie się w okresie trwania promocji do aplikacji Mój T-Mobile i odebranie Kodu rabatowego
udostępnionego w aplikacji.
Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna pod adresem www.t-mobile.pl/aplikacja dla Abonentów oraz Użytkowników korzystających
z telefonu z systemem Android w wersji powyżej 5 lub telefonu z systemem iOS w wersji powyżej 10.
Za realizację zamówień w Serwisie oraz naliczenie Kodu rabatowego odpowiedzialny jest Empik Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Empik Foto Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w Warszawie (00-017) przy ulicy Marszałkowskiej 104/122, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736870, NIP: 5252754103, REGON: 380546457, o kapitale
zakładowym w wysokości 11 288 300 PLN, adres poczty elektronicznej: foto@empik.com (dalej „Dostawca”).
Wszelkie treści w Serwisie są udostępnione i dostarczone przez Dostawcę.
Właścicielem Kodu rabatowego udostępnianego za pośrednictwem T-Mobile jest Dostawca.
Kod rabatowy uprawnia do dokonania zakupów na wszystkie artykuły dostępne w Serwisie, ze zniżką w wysokości 26% od ceny
podstawowej artykułu.
Kod może być wykorzystany przez Abonenta lub Użytkownika w czasie trwania niniejszej oferty oraz przez okres pełnych 7 dni
kalendarzowych następujących po zakończeniu oferty (maksymalnie do dnia 25.10.2020 r. włącznie; po tym terminie Kod będzie
nieaktywny).
Wartość Kodu rabatowego została określona przez Dostawcę.
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Abonenta lub Użytkownika dostępu do Internetu. Dostęp Abonenta lub
Użytkownika do Internetu jest realizowany na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych z TMobile lub z innymi dostawcami.
Kod rabatowy nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i rabatami Dostawcy.
Kod rabatowy można wykorzystać tylko raz podczas zakupów.
T-Mobile, ani Dostawca nie przesyłają Abonentowi lub Użytkownikowi Kodu rabatowego ponownie w przypadku jego zagubienia, bądź
wykorzystania przez inną osobę.
Kod rabatowy nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego.
Kwestie związane z działaniem Kodu rabatowego i Serwisu, w szczególności reklamacje dotyczące Kodu rabatowego i Serwisu są
rozpatrywane przez Dostawcę, zgodnie z regulaminem Serwisu Dostawcy. 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 2020.10.16
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