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Warunki Oferty Promocyjnej „neverending” 

dla Użytkowników t-mobile na kartę 

 
1. Ogólny opis oferty 
1.1. W okresie od dnia 01.12.2017 r. do wycofania niniejszej Oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą Ofertą, jednak nie 

dłużej niż do dnia 15.01.2018 r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje możliwość otrzymania od Operatora 
bezpłatnych Okularów VR (zwanych dalej „Prezentem”) na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej 
„Warunkami”). 

1.2. Prezent mogą otrzymać Użytkownicy T-Mobile na kartę*. 
1.2.1. Z Oferty w okresie jej trwania mogą skorzystać: 
1.2.2. Dotychczasowi Użytkownicy T-Mobile na kartę, którzy po raz pierwszy aktywują usługę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 

zł” oraz 
1.2.3. Użytkownicy nowo zakupionych starterów T-Mobile na kartę po aktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” 
1.2.4. Użytkownicy, którzy dokonają aktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” w Punkcie Sprzedaży Operatora 

będą uprawnieni do odebrania Prezentu podczas wizyty w Punkcie Sprzedaży. 
1.2.5. Użytkownicy, którzy dokonają aktywacji usługi „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” poza Punktem Sprzedaży Operatora 

otrzymają od Operatora SMS-a z zaproszeniem do odebrania Prezentu w najbliższym Punkcie Sprzedaży. 
1.2.6. Operator poinformuje Użytkownika o możliwości odbioru Prezentu nie później niż w ciągu 72 godz. od czasu spełnienia warunków 

Oferty. 
1.3. Użytkownik może skorzystać z niniejszej Oferty jeden raz (otrzymać tylko jeden Prezent). 
1.4. Prezent można odebrać  wyłącznie w Punktach Sprzedaży Operatora. 
1.5. Prezenty będą wręczane do wyczerpania zapasów. 
2. Usługa wskazana w pkt 1.2.2 będzie świadczona na warunkach oferty promocyjnej: „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” 

dla Użytkowników T-Mobile na kartę.  
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.  
4. Skorzystanie przez Użytkownika z Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków.  

 
Objaśnienia  
       *  Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z   
           Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach „Regulaminu Świadczenia  
           Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”. 

 


