Warunki oferty promocyjnej „500 SMS-ów do wszystkich” dla
Użytkowników Usługi tu biedronka
1.

Opis oferty

1.1.

W okresie od dnia 23.01.2015 do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę „500 SMS-ów do wszystkich”
na warunkach opisanych w niniejszej ofercie promocyjnej (zwanej dalej „Ofertą”).
Opłata za Ofertę

5zł

Aktywacja Oferty

Poprzez wysłanie SMS-a o treści TAK500 na nr 578

Sprawdzanie statusu Oferty

Poprzez wysłanie SMS-a o treści STANS na nr 578

Oferta zawiera

500 SMS-ów do wszystkich krajowych sieci

2.

Warunki Oferty

2.1.

Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkowników Usługi tu biedronka (zwanych dalej „Klientami” lub
„Klientem”). W przypadku zmiany Usługi, Oferta zostaje automatycznie dezaktywowana.

2.2.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych Warunkach.

2.3.

Warunkiem aktywacji Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu konta
umożliwiającego pobranie Opłaty.

2.4.

Aktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora zlecenia aktywacji i
zostanie potwierdzona wiadomością SMS.

2.5.

Nie ma możliwości dezaktywacji Oferty.

2.6.

Opłata będzie naliczana z góry za okres 30 dni korzystania przez Użytkownika z Oferty.

2.7.

W przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty za Ofertę oznacza brak możliwości
korzystania z pakietu minut w ramach Oferty.

2.8.

SMS-y niewykorzystane zostaną usunięte i nie podlegają zwrotowi.

2.9.

Brak posiadania konta ważnego na połączenia wychodzące w trakcie korzystania z Oferty, nie powoduje
przedłużenia ważności Oferty.

SMS-y w ramach Oferty są wykorzystywane w pierwszej kolejności przed zgromadzonymi na koncie Złotówkami

2.10.

z terminem ważności oraz przed zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN), chyba, że warunki tych ofert
stanowią inaczej.
Klient może mieć aktywnych na koncie wiele Pakietów typu „SMS-ów do wszystkich” – zlecenie przez Klienta

2.11.

aktywacji innego płatnego lub kolejny raz tego samego pakietu „SMS-y do wszystkich”, gdy klient ma już na
koncie jeden aktywny, spowoduje dodanie do subkonta jednostek z nowego pakietu. Data ważności subkonta
jest ustawiana na równą dacie najdłużej obowiązującego pakietu.
SMS-y w ramach Oferty będą przyznawane na niżej określonych warunkach:

2.12.

a) SMS-y są przyznawane na konto SMS-y z terminem ważności.
b) Oferta dotyczy wyłącznie krajowych wiadomości SMS wysyłanych na krajowe numery sieci komórkowych w Polsce i w
szczególności nie dotyczy wiadomości SMS wysyłanych w roamingu, na numery międzynarodowe,
stacjonarne, usługowe, specjalne, premium.
c) SMS-y są możliwe do wykorzystania jeśli konto jest ważne na połączenia wychodzące.
d) W okresie trwania Oferty Klient może tylko wiele razy nabyć Ofertę.
2.13.

Skorzystanie przez Klienta z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.

POZOSTAŁE WARUNKI
2.14.

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

2.14.1.

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

2.14.2.

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

2.15.

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

2.16.

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

2.17.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie
naruszać praw nabytych Abonenta. W przypadku Abonenta, który skorzystał z Oferty wycofanie Oferty nie będzie
powodować zaprzestania świadczenia mu usług na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

2.18.

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

2.19.

Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu Oferty niż
wskazane w tabeli w pkt.1.1. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika
oraz w Punktach Sprzedaży.

2.20.

Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy
doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług będą wyliczane w
oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Abonenta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek
VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

2.21.

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

