Warunki Oferty Promocyjnej „Podwójne doładowanie dla
lojalnych klientów” dla użytkowników Usługi tuBiedronka

1.

Opis oferty

1.1. W okresie od dnia 02.10..2017 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na
zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Podwójne
doładowanie dla lojalnych klientów” (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej:

2.

Warunki oferty

2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik Usługi Tu Biedronka (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. Użytkownik będzie mógł skorzystać z Oferty, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków w następującej
kolejności:
2.2.1. Otrzymania od Operatora zachęty do skorzystania z Oferty w formie SMS-a,
2.2.2. Doładowania konta w terminie podanym w treści SMS-a przez Operatora kwotą minimum 10 PLN.
2.3. Podwojenie doładowania nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu dokonania doładowania konta i będzie
potwierdzone SMS-em.
2.4. Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania w PLN od Operatora, którego
wartość:
2.4.1. Jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane konto jeżeli wartość tego doładowania wyniosła od 10
PLN do 150 PLN
2.4.2. Jest równa kwocie 150 PLN, jeżeli konto zostało doładowane kwotą 150 PLN lub wyższą.
2.4.3. Może być wykorzystana w ciągu 30 dni od dnia doładowania, na rozmowy i SMS-y w Polsce oraz w strefie
roamingowej 1A.
2.4.4. Nie powoduje przedłużenia Ważności Konta.
2.4.5. Nie jest premiowana bonusami pochodzącymi z innych ofert.
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2.5. Saldo konta Użytkownik może sprawdzić kodem *101#.
2.6. Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla Numeru Telefonu, który otrzymał zachętę do skorzystania z Oferty od
Operatora.
2.7. Użytkownik może skorzystać z Oferty przy doładowaniu jeden raz (na danym Numerze Telefonu) w ciągu 30 dni.
2.8. 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.tubiedronka.pl
2.9. Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.
2.10. 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.
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