Warunki Oferty Promocyjnej „Rok ważności konta za wyrażenie
zgód marketingowych” dla użytkowników Usługi tu biedronka
1.

Opis oferty:

1.1 W okresie od dnia 15.02.2017r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 14.04.2017r. T-Mobile Polska S.A. (zwana
dalej „Operatorem”) oferuje możliwość skorzystania na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych
dalej „Warunkami”) z oferty „Rok ważności konta za wyrażenie zgód marketingowych” (zwaną dalej „Ofertą”).
1.2 W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje następującą usługę (zwaną dalej „Usługą”):
1.2.1
2.

„Wydłużenie ważności konta” – wydłużenie Ważności Konta do 365 dni – bonus jednorazowy.

Warunki oferty:
2.1 Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik tuBiedronka, który:
2.1.1

aktywował kartę SIM od dnia 10.07.2016r. lub

2.1.2

aktywował kartę SIM do dnia 09.07.2016r. i zarejestrował swoją kartę SIM w Sklepie firmowym TMobile.

2.2 Warunkiem skorzystania z Oferty jest aktywacja wszystkich następujących zgód marketingowych:
2.2.1

„Marketing T-Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub
wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub
Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora oświadczenie
jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z
którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji
handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na
telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi
Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają
rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”,

2.2.2

„T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych
w celach marketingowych Operatora”,
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2.2.3

„Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
transmisyjnych w celach marketingowych Partnerów”.

2.3 Użytkownik w ramach Oferty otrzymuje jednorazowe przedłużenie Ważności Konta do 365 dni liczonych od
momentu aktywacji Usługi na koncie Użytkownika. Aktywacja Usługi na koncie Użytkownika nastąpi w
okresie do 14 dni liczonych od momentu spełnienia warunków określonych w pkt 2.2 i zostanie
potwierdzona wiadomością SMS.
2.4 Wyrażenie zgód marketingowych może odbyć się w dowolny dopuszczony przez Operatora sposób, w tym:
2.4.1

Dla zgody „Marketing T-Mobile” – poprzez wysłanie kodu ekspresowego *140*200*1#

2.4.2

Dla zgody „T-Mobile Transmisja danych” – poprzez wysłanie kodu ekspresowego *140*200*2#

2.4.3

Dla zgody „Partnerzy Transmisja danych” – poprzez wysłanie kodu ekspresowego *140*200*3#

2.5 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Oferty w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw
nabytych Użytkowników.
2.6 Użytkownik może sprawdzić datę Ważności Konta kodem ekspresowym *101#
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