Warunki oferty promocyjnej „100 złotówek ekstra w zestawie z
telefonem w tu biedronka"

Czas obowiązywania promocji: od dnia 17.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku
Nazwa oferty: 100 złotówek ekstra w zestawie z telefonem Nokia w tu biedronka
W okresie od dnia 17.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „100
100 złotówek ekstra w
zestawie z telefonem w tu biedronka”
biedronka (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej.
WARU
WARUNKI OFERTY
1.

W okresie od 17.04.2014 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną,
jednak nie później niż do 31.12.2014 r. Operator oferuje możliwość zakupu w sklepach Biedronka
promocyjnego zestawu, w skład którego wchodzą:
• aparat telefoniczny Nokia Asha 230,
• starter promocyjny w usłudze tu biedronka z kwotą 5 zł do wykorzystania i ważnością
konta 14 dni na połączenia wychodzące i 1 miesiąc na połączenia przychodzące*
*czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania
pierwszego połączenia wychodzącego,

Abonent, który skorzysta z niniejszej oferty, po wykonaniu pierwszego połączenia wychodzącego z zakupionego w
ramach zestawu startera i pod warunkiem utrzymywania konta ważnego przez okres dziewięciu 30-dniowych cykli
otrzyma od Operatora bonus w postaci promocyjnych doładowań konta Ekstra Złotówkami (zwany dalej „Bonusem”).
30 dniowe cykle liczone są od dnia przyznania pierwszego Bonusu.
2.

Bonus jest w postaci Ekstra Złotówek do wszystkich sieci.

3.

Aktywacja Bonusu następuje po wykonaniu przez Abonenta pierwszego połączenia wychodzącego z karty
SIM.

4.

Pierwsze promocyjne doładowanie Bonusem zostanie przyznane Abonentowi w terminie do 72 godzin po
wykonaniu pierwszego połączenia.

5.

Kolejne promocyjne doładowania Bonusem będą przyznawane Abonentowi cyklicznie co 30 dni.
Warunkiem otrzymania doładowania jest konto ważne na połączenia wychodzące w ciągu całego dnia w
którym ma być przyznany Bonus. Jednostki przyznane w ramach Bonusu są ważne przez 30 dni licząc od
momentu przyznania Bonusu potwierdzonego SMS-em, po tym okresie przepadają, z uwzględnieniem
zapisu w pkt 10.c.

6.

Kolejne promocyjne doładowania Bonusem będą przyznawane w równej kwocie 10 Ekstra Złotówek.

7.

Abonent może otrzymać maksymalnie 10 Bonusów - Abonent w ramach Oferty może otrzymać łącznie
maksymalnie 100 Ekstra Złotówek.

8.

Przyznanie doładowania Bonusem zostanie potwierdzone komunikatem SMS.

9.

Brak posiadania konta ważnego na połączenia wychodzące w danym dniu przyznania Bonusu nie
spowoduje wykluczenia Abonenta z promocji. Promocyjne doładowanie nie zostanie przyznane w danym
cyklu, zostanie przyznane w kolejnym cyklu, w którym konto będzie ważne na połączenia wychodzące w
sposób określony powyżej.

10.

Bonus w postaci promocyjnych doładowań, o których mowa w pkt 2 będzie przyznawany na niżej
określonych warunkach:
a. Ekstra Złotówki przyznane w ramach niniejszej oferty są rozliczane w pierwszej kolejności przed
zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN), o ile warunki ofert, z których korzysta Abonent nie
stanowią inaczej.
b. Ekstra Złotówki można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci
komórkowych i stacjonarnych w Polsce, SMS-y i MMS-y. Ekstra Złotówki nie mogą być wykorzystane
na Numery premium, Numery usługowe i specjalne, Roaming, pakietową transmisję danych,
Przeniesienie połączenia oraz zakup innych ofert dostępnych w tu biedronka.
c. W przypadku posiadania przez Abonenta Ekstra Złotówek przyznanych w ramach innych ofert,
środki te sumują się z Ekstra Złotówkami przyznanymi w ramach niniejszej oferty, a termin ważności
takiej sumy:
•

pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Ekstra Złotówek jest krótsza niż tych,
które były już zgromadzone na koncie;

•

jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Ekstra Złotówek, jeśli data
ważności nowo nabytych Ekstra Złotówek jest późniejsza niż tych, które już były
zgromadzone na koncie.

11.

Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanego Bonusu.

12.

Kwotę pozostałych do wykorzystania Ekstra Złotówek można sprawdzić poprzez wysłanie ekspresowego
kodu *101# (po wybraniu opcji 1)

POZOSTAŁE WARUNKI
13.

Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
•

maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”)
generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,

•

przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych
do promowania towarów, usług czy wizerunku.

14.

Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.

15.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w tu biedronka, który jest podany do publicznej
wiadomości na www.tubiedronka.pl.

16.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie
będzie naruszać praw nabytych przez Abonenta.

17.

O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http://www.tubiedronka.pl.

18.

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.

19.

Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

