Warunki Oferty PrOmOcyjnej „POdWójne dOładOWanie”
dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
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Opis oferty
W okresie od dnia 03.09.2016r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2016r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) z oferty
„Podwójne doładowanie” (zwaną dalej „Ofertą”).
W ramach Oferty Użytkownik ma możliwość otrzymania od Operatora bonusa po każdym doładowaniu konta, który będzie
równowartością kwoty doładowania zrealizowanego przez Użytkownika T-Mobile na kartę* (dalej „Użytkownik”). Bonus zostanie
przyznany w postaci „Super złotówek” zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Warunki oferty
Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkownik korzystający z dowolnej taryfy.
Warunkiem skorzystania z Oferty jest doładowanie konta dowolną kwotą w okresie trwania niniejszej Oferty.
Aktywacja Oferty następuje bezpłatnie i automatycznie po doładowaniu wskazanym w pkt 2.2.
Bonusowe doładowanie w postaci „Super złotówek” zostanie przyznane automatycznie po każdym doładowaniu konta zrealizowanym
przez Użytkownika w okresie trwania niniejszej Oferty.
Bonusowe doładowanie w postaci „Super złotówek” jest kwotą dodatkowego doładowania zrealizowanego przez Operatora, a jego
wartość jest równa wartości doładowania zrealizowanego przez Użytkownika.
W ramach niniejszej Oferty Użytkownik może otrzymać dowolną ilość bonusowych doładowań „Super złotówek” wynikającą z ilości
doładowań zrealizowanych przez Użytkownika.
Okres ważności „Super złotówek” dla taryfy Frii w T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):
Wartość doładowania

Okres ważności Super złotówek

5 zł – 9 zł

5 dni

10 zł – 24 zł

10 dni

25 zł – 49 zł

31 dni

50 zł – 500 zł

100 dni

2.8.

Okres ważności „Super złotówek” dla pozostałych taryf T-Mobile na kartę (liczony od dnia doładowania):
Wartość doładowania

Okres ważności Super złotówek

5 zł – 9 zł

5 dni

10 zł – 24 zł

7 dni

25 zł – 49 zł

31 dni

50 zł – 99 zł

92 dni

100 zł – 149 zł

123 dni

150 zł – 500 zł

183 dni

2.9.

„Super złotówki” mogą zostać wykorzystane w okresie ich ważności zgodnie z tabelą w pkt 2.7 w przypadku korzystania z taryfy Frii
lub zgodnie z tabelą w pkt 2.8 w przypadku korzystania z pozostałych taryf. Po wskazanym okresie niewykorzystane „Super złotówki”
ulegają przepadnięciu, chyba że w okresie ich ważności zostaną przyznane kolejne „Super złotówki” , wówczas liczba zgromadzonych
„Super złotówek” sumuje się, a data ich ważności:
2.9.1. pozostaje bez zmian, jeśli okres ważności nowo otrzymanych „Super złotówek” jest krótszy niż tych, które były zgromadzone na
koncie,
2.9.2. zostaje wyznaczona od nowa, zgodnie z datą ważności nowo otrzymanych „Super złotówek”, jeśli data ważności nowo otrzymanych
„Super złotówek” jest późniejsza niż tych, które były już zgromadzone na koncie.
2.10. „Super złotówki” przyznane w ramach niniejszej Oferty są rozliczane po kwocie zebranej na koncie głównym PLN.
2.11. „Super złotówki” można wykorzystać (z wyjątkami opisanymi w pkt 2.12) na krajowe połączenia, SMSy, MMSy, pakietową transmisję
danych oraz na zakup lub odnowienie opcji usługowych aktywnych na koncie Użytkownika.
2.12. „Super złotówki” nie dotyczą numerów Premium, roamingu, połączeń międzynarodowych, usług dodatkowych (np. „Granie na
czekanie”) oraz zakup opcji usługowych dotyczących ofert roamingowych.
2.13. W przypadku posiadania przez Użytkownika środków na koncie głównym PLN niewystarczających do pokrycia opłaty za skorzystanie
z usługi (np. wykonanie połączenia, zakup lub odnowienie uprawnionej opcji usługowej) oraz posiadanie wystarczających środków na
pokrycie tej opłaty w postaci „Super złotówek” opłata zostanie pobrana w pierwszej kolejności z konta głównego PLN, a pozostała jej
część z konta „Super złotówki”.
2.14. Przyznanie na konto Użytkownika „Super złotówek”:
2.14.1. nie skutkuje przedłużeniem Ważności Konta.
2.14.2. nie bierze udziału w innych ofertach dostępnych dla Użytkownika.
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2.14.3. nastąpi niezwłocznie po dokonaniu doładowania przez Użytkownika, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin i zostanie potwierdzone
wiadomością SMS.
2.15. Użytkownik może sprawdzić ilość oraz okres ważności „Super złotówek” wysyłając ekspresowy kod *101#.
2.16. W przypadku zmiany taryfy przez Użytkownika w obrębie taryf T-Mobile na kartę stan oraz data ważności „Super złotówek” zostaną
zachowane.
3.

Objaśnienia.
* Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z
Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) I wykonywanej na warunkach Regulaminu Świaczenia
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.
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