Warunki Oferty Promocyjnej „Tydzień bez limitu” dla
użytkowników Usługi Tu Biedronka
1.
Opis oferty:
1.1. W okresie od 21.03.2017 r. do odwołania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Tydzień bez limitu”
(zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej.
2.
Warunki oferty:
2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik Tu Biedronka, korzystający z dowolnej taryfy (zwany dalej
„Użytkownikiem”), który w terminie obowiązywania Oferty otrzyma od Operatora zaproszenie do skorzystania z
Oferty i skorzysta z niej, w sposób określony w niniejszych Warunkach.
2.2. W ramach Oferty Użytkownik ma możliwość zakupu, w cenie 5 zł, promocyjnego pakietu nielimitowanych
rozmów oraz SMS-ów do wszystkich sieci krajowych (dalej: „Tydzień bez limitu”), który będzie odnawiał się
cyklicznie co 7 dni, licząc od momentu aktywacji pakietu na koncie Użytkownika. Pakiet składa się z
następujących elementów:
2.2.1 pakiet na nielimitowane rozmowy na telefony komórkowe i stacjonarne na terenie Polski (nie dotyczy połączeń
video, połączeń przekierowanych, połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń wykonywanych na numery
międzynarodowe, usługowe, specjalne oraz premium),
2.2.2 pakiet SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce.
2.3. Aktywacja Oferty będzie możliwa, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika łącznie poniższych warunków:
2.3.1. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Oferty poprzez wysłanie bezpłatnego kodu ekspresowego *140*276#
2.3.2. Posiadanie na koncie kwoty wystarczającej do pobrania opłaty za usługę.
2.4. Po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich warunków opisanych w pkt. 2.3. z jego konta zostanie pobrana
opłata w wysokości 5 zł, w zamian za co Użytkownik otrzyma pakiet Tydzień bez limitu.
2.5. Po zakończeniu Oferty opłaty za połączenia są naliczane zgodnie z cennikiem lub posiadanymi przez
Użytkownika dodatkowymi usługami.
2.6. O fakcie włączenia Oferty Użytkownik zostanie poinformowany SMS-em. Pakiet zostanie aktywowany w ciągu 72
godzin od momentu wyrażenia zgody na przystąpienie do Oferty.
2.7. Opłata cykliczna za pakiet pobierana jest co 7 dni aż do momentu dezaktywacji pakietu.
2.8. W przypadku braku środków wystarczających na pobranie opłaty cyklicznej możliwość korzystania z pakietu
ulega zawieszeniu na okres 60 dni. W tym przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o tym zdarzeniu SMSem.
2.9. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji ww. pakietu w każdym momencie.

2.10. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Oferty poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu
*140*276*1#
2.11. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji Oferty poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu
*140*276*2#
2.12. Dezaktywacja usługi nastąpi w ciągu 72 godzin, od momentu zlecenia wyłączenia pakietu przez Użytkownika.
2.13. W przypadku dezaktywacji ww. pakietu pobrana opłata cykliczna nie podlega zwrotowi.
2.14. Użytkownik, który dezaktywował sobie ww. pakiet może go ponownie aktywować w dowolnym momencie pod
warunkiem, że posiada konto ważne na połączenia wychodzące i stan konta równy co najmniej opłacie
cyklicznej.
2.15. Połączenia i SMS-y ujęte w ww. pakiecie rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed
innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.
2.16. Aktywacja ww. pakietu oznacza automatyczną dezaktywację innych aktywnych na koncie Użytkownika opcji
usługowych, pakietów krajowych minut, SMS-ów itp.
2.17. Oferta Tydzień bez limitu nie działa w roamingu (dostępna jest tylko w Sieci Operatora).
2.18. Operatorowi przysługuje prawo do automatycznego przerywania połączeń po upływie 30 minut.
2.19. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn.
2.20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla
danego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które
są podane do publicznej wiadomości na www.t-mobile.pl.
2.21. Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.
2.22. 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 Użytkownika
o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

