Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Gigabajty za gole” dla abOnentóW i
użytkOWnikóW t-mobile
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Opis oferty
W okresie od dnia 21.06.2016r. (od godziny 19:30:00) do dnia 24.06.2016r. (do godziny 23:59:59) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Gigabajty
Za Gole” (zwaną dalej „Ofertą promocyjną”) na warunkach opisanych poniżej
Warunki Oferty
Oferta dotyczy Abonentów i Użytkowników T-Mobile korzystających z jednej z taryf: Rodzina, Jump Family, Jump, Data, Blueconnect,
Data Jump, proFirma Frii, Hot, Tak Tak Hot, Nowy Tak Tak, Happy (łącznie Happy Taniej), Blueconnect Starter, Mix 25, Mix 50, Mixera
25, Mixera 50(zwanych dalej łącznie „Klienci” lub „Klient”). Oferta promocyjna umożliwia Klientom uzyskanie promocyjnego,
bezpłatnego bonusu operatorskiego, w postaci dodatkowych gigabajtów (GB) na korzystanie z Internetu, (zwanych dalej „Bonus” lub
„Bonusy”), w zamian za wysłanie poprawnego kodu pod wskazany, bezpłatny numer, w okresie trwania Oferty Promocyjnej.
Warunkiem otrzymania Bonusu w przypadku Użytkowników T-Mobile na Kartę oraz Abonentów Mix i Era Mix w ramach niniejszej
Oferty promocyjnej jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz wysłanie poprawnego kodu SMS-em pod
bezpłatny numer telefonu. Warunkiem otrzymania Bonusu przez Abonentów i Abonentów Era jest wysłanie poprawnego kodu SMSem pod bezpłatny numer telefonu. Wysłanie poprawnego kodu musi nastąpić w okresie od dnia, w którym nastąpiła jego publikacja,
zgodnie z pkt 2.3. poniżej do dnia 24.06.2016 do godziny 23:59: 59.
Informacje o kodzie oraz numerze telefonu pod który należy wysłać kod aktywujący Ofertę promocyjną w danym dniu, zostaną
opublikowane na oficjalnym profilu T-Mobile na portalu Facebook od początku obowiązywania Oferty promocyjnej.
Opublikowane kody Klienci mogą wymienić na Bonusy, postępując zgodnie z postanowieniami pkt 2.2
Klient w czasie obowiązywania Oferty promocyjnej może otrzymać tylko jeden Bonus, za poprawny i prawidłowo przesłany kod.
Wartość Bonusu zostanie zakomunikowana Klientom w SMS-ie zwrotnym, potwierdzającym przyznanie Bonusu.
Bonus polega na przyznaniu dodatkowego pakietu danych do obowiązującego Klienta pakietu, który umożliwi korzystanie z krajowej
pakietowej transmisji danych w ramach mobilnego Internetu, w zakresie objętości transmitowanych danych, w zasięgu sieci Operatora
na terenie Polski, realizowanej w technologiach mobilnych 2G/3G/4G (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności
danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM), na okres 30 dni w przypadku Użytkowników T-Mobile
na Kartę, Abonentów Mix i Abonentów Era Mix lub na okres Cyklu Rozliczeniowego w przypadku Abonentów T-Mobile, Abonentów
Era,.
Każdy Klient za taki sam kod, otrzyma taki sam Bonus.
Bonus zostanie przyznany Klientom w ciągu 24 godzin, licząc od momentu wysłania prawidłowego kodu.
Dodanie Bonusów w ramach Oferty promocyjnej do konta Klienta zostanie potwierdzone SMS-em.
Aktywacja innej oferty, w ramach której Klient otrzymuje pakiet dodatkowych jednostek megabajtów lub gigabajtów do wykorzystania
w usłudze pakietowej transmisji danych, nie wpływa na warunki niniejszej Oferty promocyjnej.
Transmisja danych realizowana w ramach niniejszej Oferty promocyjnej rozliczana jest przed pakietem danych zawartym w
Abonamencie ,przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed ofertami w ramach których Klient otrzymuje pakietową
transmisję danych chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej.
Oferta promocyjna nie działa w roamingu.
W kwestiach nieuregulowanych Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Klienta regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na www.tmobile.pl.
W przypadku Abonentów T-Mobile, Abonentów Era, niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym dane nie przechodzą na kolejny
Cykl Rozliczeniowy, a w przypadku Użytkowników T-Mobile na Kartę, Abonentów Mix i Abonentów Era Mix ważne są przez okres 30
dni.
Skorzystanie przez Klienta z Oferty promocyjnej oznacza akceptację Warunków.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń,
SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

Obowiązuje od dnia 2011.06.16
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