Warunki Oferty Promocyjnej „20% więcej z
doładowaniem przez T-Mobile Usługi Bankowe”
dla Abonentów Heyah Mix

T-Mobile Polska S.A.(„Operator”) oferuje niniejsze warunki od dnia 01.02.2017 r. do odwołania, jednakże
nie dłużej niż do dnia 30.09.2017 r.
SKRÓCONY OPIS OFERTY:
Abonent Heyah Mix, który w okresie trwania promocji doładuje swoje konto za pomocą bankowego serwisu
transakcyjnego powiązanego z rachunkiem oferowanym pod marką T-Mobile Usługi Bankowe przez Alior Bank
S.A. otrzyma doładowanie powiększone o 20% bonus promocyjny.
I.WARUNKI OFERTY:
1.

Operator oferuje Abonentom Heyah Mix, na poniższych warunkach dodatkowe zasilenie konta o
wartości 20% kwoty dokonanego przez nich doładowania, zwane dalej „Premią Promocyjną”.

2.

Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest zasilenie w okresie obowiązywania niniejszych
warunków konta telefonicznego kwotą z zakresu 5 zł – 500 zł przez bankowość internetową T-Mobile
Usługi Bankowe lub aplikację mobilną T-Mobile Usługi Bankowe. Wskazane kanały zasilenia konta
telefonicznego dostępne są dla posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych przez Alior Bank
Spółka Akcyjna Oddział T-Mobile Usługi Bankowe w Warszawie pod marką T-Mobile Usługi Bankowe.

3.

Premia Promocyjna w wysokości 20% kwoty doładowania zostanie dodana do konta Abonenta Heyah
Mix w ciągu maksymalnie 72 godzin od spełnienia wskazanych warunków jej otrzymania. W przypadku
Abonentów Heyah Mix korzystających w momencie uzupełnienia konta z Roamingu opóźnienie w
przekazaniu Premii Promocyjnej na konto może wynieść 14 dni.

4.

W czasie oferowania niniejszych warunków Abonent Heyah Mix może wielokrotnie otrzymać Premię
Promocyjną w zależności od liczby dokonanych przez niego doładowań uprawniających do jej otrzymania.

5.

Dodanie do konta kwoty doładowania wraz z Premią Promocyjną zostanie potwierdzone SMS-em.

6.

Wartość środków pieniężnych przyznawanych w ramach Premii Promocyjnej wynosi 20% wartości
doładowania.

7.

Środki przyznane w ramach Premii Promocyjnej:
a.

są sumowane z kwotą środków (złotych polskich) na koncie,

b.

nie realizują zobowiązań Abonenta Heyah Mix do obowiązkowego doładowania konta oraz

c.

nie uprawniają go do otrzymania bonusów promocyjnych na podstawie jakichkolwiek ofert
Operatora.

8.

Ustalenie okresu, o jaki doładowanie przedłuża ważność konta na połączenia wychodzące następuje
wyłącznie na podstawie kwoty doładowania bez Premii Promocyjnej.

9.

Warunkiem korzystania ze środków przyznanych w ramach Premii Promocyjnej jest posiadanie ważnego
konta na połączenia wychodzące.

10.

Nie ma możliwości rezygnacji z przyznanej Premii Promocyjnej, ani jej wymiany na gotówkę.
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11.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają pozostałe dokumenty
składające się na Umowę Abonenta Heyah Mix oraz „Regulamin świadczenia usługi doładowanie z TMobile Usługi Bankowe” dostępny na stronie internetowej www.t-mobilebankowe.pl.
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