
T-Mobile na kartę

Podwajamy każde 
doładowanie!

W T-Mobile na kartę  
nowi i obecni Klienci dostają  
2 x więcej złotówek na konto  
po każdym doładowaniu



W T-Mobile na kartę masz podwójną radość  
z korzystania z telefonu. Doładuj swoje konto  
dowolną kwotą, a my podwoimy Twoje doładowanie.  
Otrzymane złotówki możesz wykorzystać na rozmowy,  
SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz na połączenia internetowe.

Skorzystaj z oferty „2 x Więcej na konto”

Jeśli nie jesteś jeszcze w T-Mobile na kartę:
 � kup starter lub przenieś swój numer,
 � następnie aktywuj ofertę,
 � doładuj konto dowolną kwotą w dowolny sposób, a otrzymasz 2 x więcej na konto

Jeśli masz już numer w T-Mobile na kartę, wystarczy, że aktywujesz ofertę  
i doładujesz konto.

Po aktywacji oferty podwajanie wartości doładowań będzie odbywało się 
automatycznie po każdym uzupełnieniu przez Ciebie konta.

Zawsze korzystasz podwójnie
Już nie musisz czekać na specjalne promocje. Teraz podwoimy Twoje 
doładowanie za każdym razem, kiedy będziesz zasilać swoje konto. 
Możesz więc skorzystać z podwójnego doładowania w dowolnym, 
wybranym przez Ciebie momencie i przy każdym doładowaniu  
dowolną kwotą!

2 x więcej po każdym  
doładowaniu! 2x

WIĘCEJ NA KONTO

Aktywuj ofertę 
– wyślij bezpłatnego SMS-a  
o treści TAK pod numer 676.



Jak działa oferta  
„2 x Więcej na konto”?

Wybierz starter dla siebie!

Opłaty za połączenia wykonane w ramach złotówek do wszystkich, naliczane są za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z cennikiem.
Jeśli korzystasz z taryfy Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT lub HOT aktywacja oferty „2 x Więcej na konto” powoduje wyłączenie oferty „Rok ważności konta  
po każdej rozmowie”.
W przypadku rozmów i SMS-ów podwojone środki będą użyte po wykorzystaniu kwoty z konta głównego, w przypadku MMS-ów, transmisji danych oraz 
zakupu pakietów internetowych bonusowe środki będą wykorzystane w pierwszej kolejności.

Szczegóły sprawdź w regulaminie oferty na www.t-mobile.pl

2x
WIĘCEJ NA KONTO

Z oferty „2 x Więcej na konto” skorzystasz, kupując dowolny dostępny na rynku starter 
T-Mobile na kartę. 

Podwojone promocyjne złotówki do wszystkich możesz wykorzystać przez kolejne dni w zależnośći 
od kwoty doładowań:

Kwota doładowania Okres na wykorzystanie promocyjnych złotówek

5–9 zł 3 dni

10–24 zł 1 tydzień

25 zł i więcej 3 tygodnie

Przydatne Ekspresowe kody:

Sprawdzanie statusu usługi *100*76*1#

Sprawdzanie daty ważnośći i salda złotówek 
otrzymanych w ramach oferty

 *103*5#



Kup Starter Między Nami
 � Podaruj jedną z kart bliskiej osobie
 � Rozmawiajcie ze sobą przez cały rok za darmo
 � Nawet bez doładowania konta

Rok darmowych rozmów  
ze Starterem Między Nami

Teraz ważność konta przedłuża się sama! Cokolwiek robisz!
Już nie musisz martwić się o ważność swojego konta. Teraz ważność konta będzie przedłużać się 
automatycznie, bez konieczności aktywacji, bez doładowań i bez dodatkowych opłat.

Wystarczy, że:
 � zadzwonisz do kogoś lub odbierzesz rozmowę,
 � wyślesz lub odbierzesz SMS lub MMS,
 � będziesz surfować po Internecie w swojej komórce.

T-Mobile na kartę to komfort, swoboda i brak zobowiązań.

Korzystasz z telefonu tak jak zwykle, a konto masz ciągle ważne! 

Oferta nie obowiązuje klientów korzystających z oferty „2 x Więcej na konto”, którzy posiadają taryfę Tak Tak HOT, HOT lub Nowy Tak Tak.
Szczegóły na www.t-mobile.pl.

Zawsze ważne konto!

Zapomnij 

o utrzymywaniu 

ważności konta

Masz do wykorzystania 20 zł  
na start (po 10 zł na każdej z kart)

Zeskanuj kod QR  
i obejrzyj wideo test 
Startera Między Nami

Starter Między Nami zawiera 2 karty SIM z kolejnymi numerami,  
pomiędzy którymi rozmowy są bezpłatne.



Internet w telefonie  
bez obaw o koszty!

Internet na kartę do laptopa i tabletu

Internet w telefonie bez limitu danych

Wybierz pakiet internetowy! Śledź newsy, wrzucaj zdjęcia  
na Facebooka i odpisuj na e-maile. 
Niezależnie od tego, ile korzystasz z Internetu, koszty  
są stałe. Nie zapłacisz ani grosza więcej!

Wybierz Internet na kartę blueconnect – bez abonamentu i rachunków, z darmowym dostępem do Internetu  
w sieci HotSpotów. 

Wielkość pakietu Opłata miesięczna Aktywacja

100 MB 9,08 zł *125*7*1#

350 MB 12 zł *125*7*4#

600 MB 16 zł *125*7*5#

1,2 GB 29 zł *125*7*6#

Po przekroczeniu limitu nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Predkość transferu może się zmniejszyć.

Starter bez modemu – 25 zł
 � Do tabletu, laptopa
 � Aż 2 GB na start, nawet 4,5 GB po doładowaniu
 � 25 zł do wykorzystania na połączenia

Starter z modemem – 199 zł
 � Modem USB do laptopa lub PC
 � Aż 2 GB na start, nawet 4,5 GB po doładowaniu
 � 50 zł do wykorzystania na połączenia

Szczegóły na www.t-mobile.pl



Zwrot pieniędzy za telefon  
– oferta dla obecnych Klientów
Jeżeli masz już numer w T-Mobile na kartę, teraz wystarczy, 
że kupisz jeden z telefonów dostępnych w promocji bez umowy, 
a T-Mobile zwróci Ci poniesione wydatki w promocyjnych 
doładowaniach konta.

Bez dodatkowych kosztów. Wystarczy, że będziesz doładowywał  
telefon jak zwykle!

Wybierz swój ulubiony telefon bez umowy
Zeskanuj kod i obejrzyj nasz video test!

Pełna lista telefonów oraz punkty sprzedaży, w których można nabyć telefony w promocji, na www.t-mobile.pl

Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest! Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest! Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest!

Samsung Galaxy Ace (S5830)

 � system operacyjny Android
 � aparat 5 Mpix
 � GPS z nawigacją NaviExpert

Cena: 810 zł

Zwrócimy Ci

810 zł  
(18 x 45 zł)

HTC Wildfire S

 � system operacyjny Android
 � aparat 5 Mpix
 � aplikacja Friend Stream łącząca 

aplikacje Facebook, Twitter i Flickr

Cena: 774 zł

Zwrócimy Ci

774 zł  
(18 x 43 zł)

Samsung Wave 533 (S5330)

 � rozsuwana klawiatura QWERTY
 � system operacyjny bada
 � GPS z nawigacją NaviExpert

Cena: 540 zł

Zwrócimy Ci

540 zł  
(18 x 30 zł)



Zeskanuj kod i obejrzyj nasz video test!

Ciesz się całkowitym zwrotem pieniędzy 
w promocyjnych doładowaniach konta 

Pierwsze promocyjne doładowanie otrzymasz już w dniu zakupu 
telefonu. Kolejne 17 doładowań będzie wpływać na Twoje konto 
cyklicznie, raz na miesiąc, po zasileniu przez Ciebie konta 
jednorazową kwotą minimum 25 zł.

Jeśli nie doładujesz konta za minimum 25 zł/miesiąc, nic nie tracisz. 
Promocyjne doładowanie otrzymasz w następnym miesiącu, 
w którym zasilisz konto za minimum 25 zł. 

Jak odczytać kody? Pobierz aplikację odczytującą kody QR, np. dla systemu Android – aplikację QR Droid z Android Market.

Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest! Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest! Zeskanuj kod i obejrzyj nasz videotest!

Nokia 7230

 � aparat 3,2 Mpix
 � aplikacja Facebook
 � stylowy wygląd

Cena: 378 zł

Zwrócimy Ci

378 zł 
(18 x 21 zł)

Nokia X2-00

 � aparat 5 Mpix
 � klawisze muzyczne
 � aplikacja Facebook

Cena: 360 zł

Zwrócimy Ci

360 zł 
(18 x 20 zł)

Samsung C3530

 � aparat 3,2 Mpix
 � nowoczesna i stylowa obudowa
 � dostęp do portali społecznościowych

Cena: 252 zł

Zwrócimy Ci

252 zł 
(18 x 14 zł)



Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Operator T-Mobile 
Centrala: Al. Jerozolimskie 181 
02-222 Warszawa 
www.t-mobile.pl

Biuro Obsługi Użytkownika:
*9602 – połączenie dostępne z numerów 
T-Mobile na kartę oraz Mix.
Połączenie z serwisem automatycznym 
bezpłatne, połączenie z konsultantem 
płatne wg cennika.

Informacja handlowa:
602 960 200 – numer dedykowany 
do połączeń z dowolnego telefonu 
spoza sieci. Połączenie płatne zgodnie 
z cennikiem operatora, z którego sieci 
wykonywane jest połączenie.

Podane ceny zawierają podatek VAT 23%, obowiązują na dzień 25.05.2012 r. i mogą ulec zmianie.
Szczegóły ofert w cenniku i regulaminie dostępnych w punktach sprzedaży i na www.t-mobile.pl.  
Prawo do błędów w druku zastrzeżone.
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Sponsor Tytularny 
T-Mobile Ekstraklasy


