WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „ROK WAŻNOŚCI KONTA”
DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ
1.



Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 13.10.2020 r. do ich wycofania przez T-Mobile
Polska S.A.
Warunki obowiązują w taryfie GO! w systemie T-Mobile na kartę.

2.


Co otrzymujesz ?
W ramach warunków promocyjnych oferujemy Ci usługę „Rok ważności konta”.

3.


Jak włączysz ?
Aktywację usługi możesz zlecić na jeden z poniższych sposobów:

Tabela 1:
Usługa

Rok ważności konta

W aplikacji Mój T-Mobile

wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Usługi dodatkowe”

Kodem ekspresowym

*508*1#

SMS-em

o treści AKTRWK na numer 8018



Aktywację usługi potwierdzimy SMS-em.

4.
4.1.
4.2.

Jak to działa ?
Usługa wydłuża Ważność Konta na połączenia wychodzące do 365 dni kalendarzowych.
Maksymalny okres Ważności Konta na połączenia wychodzące wynikający z oferty oraz Twoich doładowań nie może
być łącznie dłuższy niż 365 dni kalendarzowych.
4.3. Opłata za aktywację usługi to 20 zł.
4.4. Aktywację możesz zlecić, gdy masz konto aktywne na połączenia wychodzące i posiadasz środki na aktywację usługi.
4.5. Aktywacja usługi nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia jego aktywacji, nie później jednak niż ciągu 24h.
4.6. Oferta nie odnawia się cyklicznie.
4.7. Ponowna aktywacja jest możliwa nie częściej niż raz na 48 godzin od momentu poprzedniej aktywacji.
4.8. Oferta nie przedłuża jednostek promocyjnych zgromadzonych na koncie oraz innych usług.
4.9. W przypadku, gdy doładujesz swoje konto w trakcie obowiązywania promocyjnej Ważności Konta wynikającej z tej
oferty, a Ważność Konta wynikająca z Twojego doładowania:
4.9.1. okaże się dłuższa, to wówczas obowiązuje korzystniejsza ważność dla Twojego konta, wynikająca z tego doładowania,
4.9.2. okaże się krótsza, to wówczas obowiązuje korzystniejsza ważność dla Twojego konta, wynikająca z oferty.
5.



Jak sprawdzisz status ?
Stan i ważność swojego konta możesz sprawdzić:
w aplikacji Mój T-Mobile
za pomocą bezpłatnego Ekspresowego kodu *101#

6.

Czy możesz wyłączyć usługę ?
Po aktywacji nie możesz wyłączyć usługi.

7.
7.1.
7.2.

Postanowienia końcowe
Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia cennika taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę
oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”,
dostępnych na www.t-mobile.pl
Możemy zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszej oferty promocyjnej lub dokonać zmiany jej warunków w
każdym czasie. Poinformujemy Cię o tym, na co najmniej jeden miesiąc wcześniej, poprzez ogłoszenie na naszej stronie
www oraz w wiadomości SMS.

7.3.

1

