WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Telefon MaxCom MM237 Dual SIM
za 19 zł”
dla rejestrujących się Użytkowników
Heyah

1.

Czas trwania oferty

1.1 W okresie od 25.07.2016r. do wyczerpania zapasów, jednak nie później niż do 31.07.2016r. lub do
wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (Operator) oferuje Użytkownikom Heyah spełniającym
poniżej opisane warunki, telefon w promocyjnej cenie 19 zł z VAT (dalej „Oferta”). W ramach niniejszej
Oferty oferowany jest następujący telefon:

2.

Telefon

Cena bez VAT (zł)

Cena z VAT (zł)

MaxCom MM237 Dual SIM (czarny)

15,45 zł

19,00 zł

Warunki skorzystania z Oferty

2.1 Warunkiem zakupu telefonu, podanego w tabeli powyżej w promocyjnej cenie 19 zł z VAT jest wykonanie
w podanej poniżej kolejności łącznie następujących czynności:
a) rejestracja w Punkcie Sprzedaży sieci T-Mobile Polska S.A., w okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016r.
numeru telefonu Heyah działającego w sieci T-Mobile Polska S.A.. Rejestracja musi się odbyć w oparciu
o dokument potwierdzający tożsamość Użytkownika.
b) po dokonaniu rejestracji, o której mowa powyżej - uzupełnienie swojego konta prepaid, do którego
przypisany jest numer telefonu, o którym mowa powyżej w ppkt. a) jednorazową kwotą minimum 100 zł z
VAT w tym samym dniu, w którym nastąpiła rejestracja tego numeru telefonu ale nie później niż do
31.07.2016r..
2.2 Użytkownik spełniający warunki opisane powyżej w celu złożenia zamówienia na telefon będący
przedmiotem niniejszej Oferty powinien w okresie od 25 lipca 2016r. do 01 sierpnia 2016r. w godzinach
07:00 do 23:00.skontaktować się z Operatorem pod nr telefonu +48 608 392 892.
2.3 Opłata za połączenie z numerem +48 608 392 892 naliczana jest zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.
2.4 Przed złożeniem zamówienia na telefon, o którym mowy powyżej, Konsultant dokona weryfikacji danych
Użytkownika oraz spełnienia przez niego warunków Oferty opisanych powyżej.
2.5 Operator zastrzega, iż Użytkownik może zakupić w ramach niniejszej Oferty jeden telefon do jednego,
zarejestrowanego numeru telefonu.
3.

Postanowienia końcowe

3.1 Podane ceny zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23%.
3.2 Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie
będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.
3.3 Zamówiony telefon zostanie dostarczony do Użytkownika pod adres wskazany przez niego w
zamówieniu.
3.4 Dostawa zamówionego telefonu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienie.
3.5 Dostawa, o której jest mowa w pkt. 3.3 powyżej realizowana jest tylko na terenie Polski.
3.6 Dostępność telefonów i urządzeń będących przedmiotem niniejszego cennika może ulec zmianie i w
związku z tym Operator zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszego dokumentu w oparciu
o aktualnie dostępne telefony i urządzania w Ofercie T-Mobile Polska S.A.

Obowiązuje od dnia 2016.07.25

