tuBiedronka – Doładowanie Świąteczne
Warunki oferty promocyjnej usługi tuBiedronka

Czas obowiązywania oferty: od dnia 5.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
Nazwa oferty: tuBiedronka - Doładowanie Świąteczne dla Użytkowników Usługi tuBiedronka
Warunki oferty:
1.

Oferta tuBiedronka – Doładowanie Świąteczne (dalej „Oferta”), dostępna jest dla każdego
Użytkownika tuBiedronka.

2.

Oferta polega na dodaniu przez Operatora do konta Użytkownika promocyjnego doładowania o
wartości 25 zł (z VAT) w czasie obowiązywania Oferty.

3.

Warunkiem skorzystania z Oferty jest dokonanie przez Użytkownika, w okresie obowiązywania Oferty,
doładowania konta, przy użyciu pojedynczego kuponu elektronicznego o wartości 50 zł (z VAT).

4.

tuBiedronka – Doładowanie Świąteczne wydłuża ważność konta o 90 dni dla rozmów wychodzących i
dodatkowo o 30 dni dla rozmów przychodzących.

5.

Promocyjne doładowanie zostanie dodane do konta Użytkownika w ciągu maksymalnie 5 kolejnych
dni kalendarzowych, następujących po dniu, w którym zostaną spełnione warunki określone w pkt. 3.

6.

W trakcie trwania Oferty Użytkownik może wielokrotnie otrzymywać promocyjne doładowanie pod
warunkiem, że maksymalna wartość przedpłaty, jaka zostanie zgromadzona na koncie Karty SIM nie
przekroczy 1000 zł (z VAT).

7.

Dodanie do konta Użytkownika promocyjnego doładowania zostanie potwierdzone SMS'em.

8.

Użytkownik nie ma prawa:
a) kierować do Sieci lub do innych sieci telekomunikacyjnych, za pomocą Karty SIM, połączeń
pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych, w szczególności w celu świadczenia usług
telekomunikacyjnych innym podmiotom.
b) wykorzystywać Karty SIM w urządzeniach, które mogą być wykorzystywane do
przekierowywania połączeń przychodzących z sieci innych operatorów, w szczególności w celu
świadczenia usług telekomunikacyjnych innym podmiotom.
c) generować sztucznego ruchu w Sieci, to jest w szczególności ruchu, który nie służy nadawaniu,
odbiorowi lub transmisji informacji, bądź którego celem jest wygenerowanie pewnej ilości lub
czasu połączeń.

9.

Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do
rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem
natychmiastowym.

10. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza akceptację niniejszych warunków przez Użytkownika.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, zastosowanie mają, postanowienia
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tuBiedronka oraz
Cennika Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tuBiedronka.

