„PROMOCJA CENOWA HAPPY FRIDAY – CEWE FOTOKubek”
(dalej: Regulamin)

1. W okresie od dnia 28.01.2022 r. do 01.02.2022 r. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2.

3.

(zwana dalej „T-Mobile”) udostępnia kod rabatowy (dalej „Kod rabatowy”) uprawniający do obniżenia ceny o 15% na CEWE Kubki z
nadrukiem w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://www.cewe.pl/fotoprezenty/na-napoje.html, przez oprogramowanie
CEWE FOTOŚWIAT pobrane ze strony www.cewe.pl albo w aplikacji udostępnionej przez CEWE Sp. z o.o. (dalej „Serwis”).
Z niniejszej oferty może skorzystać konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który zawarł umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych:
a. w systemie abonamentowym, który wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing” oraz posiadający taryfę: T; T-Data;
Rodzina, lub w systemie MIX, posiadający taryfę Frii Mix zwany dalej „Abonentem” oraz
b. w systemie Na kartę, który wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing” oraz posiadający taryfę: GO! Frii; Hot;; 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.

4. Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna pod adresem www.t-mobile.pl/aplikacja dla Abonentów oraz Użytkowników korzystających z
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telefonu z systemem Android w wersji powyżej 5 lub telefonu z systemem iOS w wersji powyżej 11
Za realizację zamówienia w Serwisie odpowiedzialna jest CEWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Strzeleckiej 47-230
Kędzierzyn-Koźle, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr
KRS 0000175864, numer REGON 530617084, numer NIP 749-000-32-38 (dalej: „Dostawca”).
Właścicielem Kodu rabatowego udostępnianego za pośrednictwem T-Mobile jest Dostawca.
Kod Rabatowy uprawnia do obniżenia ceny zamówienia na produkt CEWE Kubek z nadrukiem.
Kod Rabatowy pomniejsza wartość zamówienia o 15%. Kwota Kodu Rabatowego została określona przez Dostawcę.
Kod Rabatowy może zostać wykorzystany przez Abonenta/Użytkownika na https://www.cewe.pl/fotoprezenty/na-napoje.html, przez
oprogramowanie CEWE FOTOŚWIAT pobrane ze strony www.cewe.pl albo w aplikacji udostępnionej przez Dostawcę tylko jeden raz.
Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Abonenta/Użytkownika dostępu do Internetu. Dostęp
Abonenta/Użytkownika do Internetu jest realizowany na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
zawartych z T-Mobile lub innymi dostawcami.
Kod Rabatowy ważny jest do 07.02.2022 godz. 23.59. Po upływie w/w terminu Kod Rabatowy dezaktywuje się i nie może zostać
wykorzystany.
Kod Rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy.
Aby skorzystać z niniejszej promocji należy wpisać Kod Rabatowy w trakcie realizacji zamówienia na stronie
https://www.cewe.pl/fotoprezenty/na-napoje.html, w oprogramowaniu CEWE FOTOŚWIAT pobranym ze strony www.cewe.pl, albo w
aplikacji udostępnionej przez Dostawcę.
Kod Rabatowy nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego.
T-Mobile, ani Dostawca nie przesyłają Abonentowi/Użytkownikowi Kodu Rabatowego ponownie w przypadku jego zagubienia bądź
wykorzystania przez inną osobę niż Abonent/Użytkownik.
Reklamacje związane z realizacją kodów należy zgłaszać do firmy Dostawcy pod numerem telefonu 77 406 31 80 w terminie
najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia niniejszej promocji.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Obowiązuje od dnia 2022-01-28
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