Warunki Oferty PrOmOcyjnej „nOWa taryfa DOmOWa. Oferta z
telefOnem na 24 miesiące, 20 rat W t-mobile.”

I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty
Kody Promocji: w tabeli
1.

1.1.

1.2.
1.3.

Ogólny opis oferty promocyjnej
W okresie od 2015-05-12 do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do 2015-12-31 (włącznie) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem” lub „T-Mobile”) oferuje zawarcie umowy o świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych na niniejszych
warunkach (dalej „Umowa”). Konwergentne Usługi Telekomunikacyjne to Usługi Telekomunikacyjne świadczone w oparciu o
stacjonarny Numer Telefonu i elementy infrastruktury sieci mobilnej Operatora. Operator oferuje, w nierozerwalnym połączeniu,
możliwość zawarcia umowy o świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych na poniższych warunkach na czas
oznaczony 24 miesięcy („Umowa”) i zakupu na raty nowego telefonu. Niniejsze warunki będą dalej zwane „Warunkami” lub „Ofertą”
Zawierając Umowę na podstawie niniejszej Oferty, Abonent jednocześnie zyskuje w ramach promocji możliwość nabycia na
podstawie Umowy Sprzedaży na Raty telefonu. Raty płatne są przez Abonenta zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży na Raty, a w
szczególności jej załącznikiem – Harmonogramem Spłaty Rat (patrz poniżej niniejszych Warunków i do wskazanego harmonogramu).
Modele telefonów (smartfonów) objęte warunkami określonymi w pkt I niniejszej Oferty (Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze
sprzedażą telefonu na raty) oraz wysokości pierwszej raty za telefony dla poszczególnych Zestawów/taryf podane są w załączniku
zatytułowanym „Promocyjne telefony na Raty”. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszej Oferty, ale nie staje się częścią Umowy.
Opłata za przyłączenie do Sieci (opłata aktywacyjna) wynosi 49 zł z VAT. Opłata ta jest uwzględniana na pierwszej Fakturze. Karta SIM
związana z numerem stacjonarnym, działa w każdym telefonie oferowanym przez Operatora oraz w każdym innym telefonie
nieposiadającym blokady Karty SIM i przystosowanym do współpracy z kartami SIM T-Mobile.
Zestawy promocyjne:
Zestaw *
Suma Zasadniczych Stałych Opłat Miesięcznych
Abonenta przez 24 Cykle Rozliczeniowe**
Promocyjny Abonament przez pierwsze 20 Cykli
Rozliczeniowych***

Start

Comfort

Max

29,99 zł

39,99 zł

49,99 zł

24,99 zł

34,99 zł

44,99 zł

Wysokość raty przez pierwsze 20 miesięcy
Promocyjny Abonament po 20 Cyklach
Rozliczeniowych
Promocyjny pakiet minut na połączenia do
krajowych sieci stacjonarnych i numerów
komórkowych w T-Mobile i Heyah
Promocyjny pakiet połączenia krajowe oraz na
numery stacjonarne w Unii Europejskiej, numery
komórkowe i stacjonarne w USA i Kanadzie
Promocyjny pakiet minut na numery stacjonarne w
Unii Europejskiej oraz na numery komórkowe i
stacjonarne w USA i Kanadzie
Okres Umowy
Kod promocji:

5 zł
29,99 zł

39,99 zł

49,99 zł

150 min. za 0 zł

44640 min. za 0 zł

-

-

-

44640 min. za 0 zł

-

60 min. za 0 zł

P_TEL_FMS_2999

24 m-ce
P_TEL_FMS_3999

P_TEL_FMS_4999

*W ramach poniższej oferty promocyjnej Zestawy: Start, Comfort, Max oparte są o taryfę Nowa Taryfa Domowa i w ramach poniższego regulaminu mogą być używane
wymiennie.
**Na sumę tę składają się Abonament*** oraz rata za telefon (przez pierwsze 20 miesięcy)

1.4.

Abonent zobowiązany jest do zapłacenia 20 comiesięcznych rat za nabyte urządzenie/telefon , których wysokość uzależniona jest od
wybranego przez Abonenta przy zawarciu Umowy Zestawu zgodnie z powyższą tabelą w ppkt 1.4., w wierszach „Wysokość raty przez
pierwsze 20 miesiący”. Raty płatne są przez Abonenta zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży na Raty, która nie jest częścią
Umowy. Wysokość rat wskazana jest w powyższej Tabeli w ppkt 1.4 Terminy płatności poszczególnych rat oraz ich wysokość
określone są w „Harmonogramie Spłaty Rat”, który jest załącznikiem i integralną częścią Umowy Sprzedaży na Raty, ale nie staje się
częścią Umowy. Części treści Umowy, w tym w szczególności niniejszych Warunków, mówiące o warunkach Umowy Sprzedaży na
Raty mają charakter wyłącznie informacyjny. W celach informacyjnych precyzuje się, że oświadczenia dotyczące Umowy Sprzedaży
na Raty, znajdujące się bezpośrednio nad podpisem Abonenta i bezpośrednio nad podpisem Operatora, nie są częścią Umowy,
jednakże Abonent i Operator wiążą się nimi składając pod nimi podpis. Warunki umowy sprzedaży ratalnej telefonu/urządzenia
określone są w Umowie Sprzedaży na Raty. Na Sumę Zasadniczych Stałych Opłat Miesięcznych Abonenta wskazaną w tabeli w ppkt
1.4. powyżej, składa się Promocyjny Abonament i wynikająca z Umowy Sprzedaży na Raty miesięczna rata za telefon/urządzenie, przy
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czym wskazana suma nie uwzględnia pierwszej raty (pierwszej wpłaty) w wysokości podanej w załączniku „Promocyjne telefony na
Raty”, którą Abonent uiszcza przy zawarciu Umowy. Wysokości promocyjnego Abonamentu składające się na tę sumę wskazuje
tabela w ppkt 1.4. powyżej. Abonament po upływie czasu oznaczonego obowiązywania Umowy będzie równy Sumie Zasadniczych
Stałych Opłat Miesięcznych Abonenta przez 24 miesiące czasu oznaczonego obowiązywania Umowy, zgodnie z powyższą tabelą.
1.5. Skorzystanie z niniejszej Oferty oznacza aktywację wybranego przez Abonenta Zestawu. Każdy Zestaw składa się ze wskazanej
powyżej w ppkt 1.4 taryfy. W każdej taryfie aktywowane są promocyjne pakiety minut w ilości wskazanej w tabeli w pkt. 1.4. Abonent
nie ma możliwości rezygnacji z promocyjnego pakietu minut.
1.6. W ramach niniejszej Oferty nie ma możliwości zmiany Zestawu na inną niż ta wybrana przy zawarciu Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych.
1.7. Promocyjne pakiety minut wchodzące w skład zestawów wskazanych w ppkt. 1.4 są aktywowane maksymalnie w ciągu 48 godzin
licząc od aktywacji Karty SIM
1.8. Promocyjny pakiet 150 minut w zestawie Start na połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i numerów komórkowych w T-Mobile i
Heyah, przyznawany jest co miesiąc przez cały okres trwania Umowy i obowiązuje tylko w Cyklu Rozliczeniowym, w którym został
przyznany. Niewykorzystanie minuty nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy. Minuty z Promocyjnego pakietu minut nie dotyczą
połączeń z numerami 602950000, 608 908, 602 913, Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy,
przeniesienia, połączeń międzynarodowych, połączeń roamingowych, połączeń wideo.
1.9. Promocyjny pakiet 44640 minut w zestawie Comfort na połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i numerów komórkowych w TMobile przyznawany jest co miesiąc przez cały okres trwania Umowy i obowiązują tylko w Cyklu Rozliczeniowym, w którym zostały
przyznane. Niewykorzystanie minuty nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy. Minuty z promocyjnego pakietu minut nie dotyczą
połączeń z numerami 602950000, 608 908, 602 913, Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy,
przeniesienia, połączeń międzynarodowych, połączeń roamingowych, połączeń wideo.
1.10. Promocyjny pakiet 44640 minut w zestawie Max na połączenia do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych przyznawany jest co
miesiąc przez cały okres trwania Umowy i obowiązuje tylko w Cyklu Rozliczeniowym, w którym zostały przyznany. Niewykorzystanie
minuty nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy. Minuty z promocyjnego pakietu minut nie dotyczą połączeń z numerami
602950000, 608 908, 602 913, Numerami Premium, Numerami bezpłatnymi, połączenia typu faksy, przeniesienia, połączeń
międzynarodowych, połączeń roamingowych, połączeń wideo.
1.11. Promocyjny pakiet 60 minut na numery stacjonarne w Unii Europejskiej oraz na numery komórkowe i stacjonarne w USA i Kanadzie w
zestawie Comfort. W przypadku aktywacji pakietu przyznawany jest co miesiąc przez cały okres trwania Umowy i obowiązuje tylko w
Cyklu Rozliczeniowym, w którym zostały przyznany. Niewykorzystanie minuty nie przechodzą na kolejny Cykl Rozliczeniowy. Minuty z
Promocyjnego pakietu minut nie dotyczą połączeń z numerami 602950000, 608 908, 602 913, Numerami Premium, Numerami
bezpłatnymi, połączenia typu faksy, przeniesienia, połączeń roamingowych, połączeń wideo.
1.12. Nieokreślone niniejszym dokumentem warunki naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne świadczone na podstawie Umowy
wskazane są w Cenniku Nowej Taryfy Domowej. W szczególności jest tam wskazany sposób naliczania opłat za połączenia z
krajowymi sieciami stacjonarnymi i z numerami komórkowymi T-Mobile - po przekroczeniu wskazanego w tabeli promocyjnego
pakietu.
1.13. Kolejność wykorzystania pakietów minut dostępnych w ramach Umowy jest następująca:
1.13.1. Nowa Taryfa Domowa Wieczory i weekendy 1000,
1.13.2. Nowa Taryfa Domowa 5 wybranych osób 200,
1.13.3. Promocyjne pakiety minut wliczone w abonament wskazane w tabeli w pkt.1.4
1.13.4. Nowa Taryfa Domowa T-Mobile i stacjonarne 120,
1.13.5. Nowa Taryfa Domowa T-Mobile i stacjonarne 60.
1.14. Cesja możliwa jest jedynie za zgodą Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do określenia warunków koniecznych do
przeprowadzenia cesji.
Abonent ma prawo dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią na warunkach wskazanych w Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile, który Abonent T-Mobile otrzymuje przed jej zawarciem (dalej
„RŚUT”). W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Abonenta zobowiązana będzie zapłacić na rzecz Operatora opłatę
w wysokości określonej w Cenniku. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego abonamentu za wybrany Zestaw pod warunkiem
utrzymania Nowej Taryfy Domowej.
1.15. Abonent nie może zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.
1.16. Z niniejszej Oferty może skorzystać Konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który:
1.16.1. przedstawi dokumenty wymagane przez Operatora oraz
1.16.2. spełni warunki zawarte w „Regulaminie przeniesienia numeru dla klientów usługi stacjonarnej” (jeśli zawarcie Umowy powiązane jest z
usługą przeniesienia numeru od innego operatora). Informacje na temat wskazanych dokumentów i warunków dostępne są u
konsultantów Operatora w Punktach Sprzedaży oraz pod numerem Biura Obsługi Abonenta
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Postanowienia ogólne:
Cena przyłączenia do T-Mobile w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 200,63 zł z VAT.
Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi, Autoryzowane Punkty Sprzedaży T-Mobile, Sprzedawcy w Salonach i Sklepach
T-Mobile oraz Kurierzy nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w imieniu
Operatora, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do Sieci (Aktywacji) lub Kaucji. Opłata za przyłączenie do T-Mobile
wraz z pierwszą Opłatą Abonamentową należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą Operator prześle pocztą lub na
adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta.
Konwergentne Usługi Telekomunikacyjne są świadczone przez Operatora zgodnie z Umową, na którą składają się Kontrakt Główny,
pod którym strony składają podpisy, i załączniki do tego kontraktu stanowiące Regulamin i Cennik.
Lista załączników znajduje się w pkt 12 Kontraktu Głównego.
Wysokość Limitu Kredytowego podana jest w pkt 4 Kontraktu Głównego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Nowej Taryfy Domowej i
Taryfy Firmowej. W sprawach nieuregulowanych w dokumencie wskazanym w zdaniu poprzednim zastosowanie maja postanowienie
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T-Mobile.

3.
3.1.

Czas obowiązywania Umowy:
W przypadku zawarcia Umowy zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie konwergentnych Usług Telekomunikacyjnych trwało,
co najmniej przez okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z opłatami
abonamentowymi wynikającym z niniejszych warunków, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne
oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy.
3.2. Abonent przyjmuje na siebie:
3.2.1. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne świadczone na podstawie Umowy.
3.3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w punkcie 3.2.1. powyżej, Abonent będzie zobowiązany na
pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej. Maksymalna wysokość kary
umownej określona jest w pkt 6 Kontraktu Głównego, jako jedna z opcji przedstawionych w poniższej tabeli. Obowiązek naprawienia
szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa w punkcie 3.1. powyżej i faktu udzielenia przez Operatora ulgi Abonentowi
w związku z zawarciem Umowy. Wysokość ulgi podana jest w pkt 6 Kontraktu Głównego. Kara umowna dochodzona przez Operatora
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną wartość tej ulgi za okres od dnia zawarcia
Umowy do dnia jej rozwiązania. Szczegółowy sposób wyliczenia kary umownej podany jest w pkt 6 Kontraktu Głównego. Powyższe
nie wyłącza uprawnienia Operatora do dochodzenia roszczeń określonych w ppkt 7.2 i ppkt 8.2 Kontraktu Głównego.
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3.4.

Maksymalna wysokość kary umownej zależnie od wybranej taryfy odpowiednio wynosi:

Maksymalna wysokość kary umownej

Start

Comfort

Max

600

1000

1500

3.5. Uprawnienie Operatora do żądania kary umownej powstanie w przypadku, gdy:
3.5.1. Abonent rozwiąże Umowę przed końcem czasu oznaczonego jej obowiązywania,
3.5.2. Operator rozwiąże Umowę z winy Abonenta przed końcem czasu oznaczonego jej obowiązywania na podstawie ppkt 10.3 lub ppkt
10.4 Kontraktu Głównego.
3.6. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Podstawą do wyliczenia podatku VAT jest wartość
opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest suma wartości
wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.
4.
Abonent przed zawarciem Umowy może wyrazić łączną zgodę na działania marketingowe. Zakres zgody wskazany jest w pkt 15.1
Kontraktu Głównego. W przypadku jej niewyrażenia pole właściwe dla potwierdzenia jej wyrażenia pozostanie niezaznaczone. W
przypadku wyrażenia zgody, Abonent otrzyma od Operatora benefit w postaci prawa do pobrania z Internetu treści zamieszczonych
pod adresem www.t-mobile.pl/bonus. Informacje o tym beneficie dostępne są przed udzieleniem wskazanej zgody (a) w przypadku
zawierania Umowy w Punkcie Sprzedaży - u konsultanta reprezentującego Operatora, (b) w przypadku zamawiania Umowy w
Internecie - na stronie www służącej do składania takich zamówień, (c) w przypadku zamawiania Umowy w rozmowie telefonicznej – u
konsultanta kanału telefonicznego Operatora. Po zawarciu Umowy Operator może wysłać do Abonenta komunikat SMS zawierający
wskazany adres internetowy lub przypomnienie o dostępnym beneficie.
_________________________________________________________________________________________________
Umowa Sprzedaży na Raty
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Sprzedawcą jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym
471.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Operator”). Kupujący jest tożsamy z Abonentem będącym stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych, o której mowa poniżej. Kupujący dalej określany jest jako „Abonent”. Abonent (Kupujący)
wskazany jest także na fakturze dotyczącej urządzenia (lub zestawu urządzeń), które/y jest przedmiotem niniejszej umowy (dalej
„Faktura Sprzętowa”; dalej „Urządzenie”).
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy jest równoczesne zawarcie przez Abonenta z Operatorem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych lub aneksu do takiej umowy na czas oznaczony, na warunkach oferty Operatora, która umożliwia równoczesne
nabycie Urządzenia na raty. Taka umowa lub aneks do niej dalej zwana/y jest „UOŚUT”.
Operator przenosi na Abonenta własność Urządzenia a Abonent uiszcza Operatorowi cenę w ratach. Przedmiot niniejszej umowy i
cena podane są na Fakturze Sprzętowej. Raty i terminy ich wpłat wskazane są w Harmonogramie Spłaty Rat (dalej „Harmonogram”).
Wydanie Urządzenia następuje przy zawarciu niniejszej umowy.
Niniejsza umowa zawierana jest w formie pisemnej przez złożenie podpisów w imieniu Abonenta i Operatora pod oświadczeniami o
jej akceptacji. Przed zawarciem niniejszej umowy jest ona doręczana na piśmie Abonentowi.
Abonent jest zobowiązany do opłacenia wszystkich rat, zgodnie z Harmonogramem, w wysokości i w terminach w nim wskazanych
(Harmonogram odzwierciedla wybrany przez Abonenta wariant oferty). Pierwsza rata jest pobierana przez sprzedawcę sieci
handlowej Operatora, przez Kuriera albo może zostać wpłacona na rachunek bankowy Operatora przeznaczony do regulowania przez
Abonenta płatności za Usługi Telekomunikacyjne, podany w Harmonogramie, na fakturze za Usługi Telekomunikacyjne, w serwisie IBoa dostępnym na http://www.t-mobile.pl (w zakładce „Płatności/forma płatności”) oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Pozostałe raty
(zgodnie z wybranym wariantem oferty) Abonent ma obowiązek wpłacić na rachunek bankowy Operatora, o którym mowa w zdaniu
poprzednim lub w wyznaczonym punkcie sieci sprzedaży Operatora wskazanym na www.t-mobile.pl. Za dzień zapłaty raty uważa się
dzień uznania rachunku bankowego Operatora, a w przypadku dokonania wpłaty w kasie wyznaczonego punktu sieci sprzedaży
Operatora - dzień dokonania wpłaty. W przypadku braku odmiennej dyspozycji Abonenta wpłaty dokonywane na rachunek bankowy
Operatora zaliczane będą na poczet długu najdawniej wymagalnego a przede wszystkim na związane z tym długiem zaległe odsetki.
Abonent ma prawo dokonać zapłaty raty lub kilku rat jednocześnie przed wymaganym terminem płatności. W takim przypadku
Abonent w dalszym ciągu zobowiązany jest do zapłaty pozostałych rat w terminach określonych w Harmonogramie, a odpowiedniemu
zmniejszeniu ulega nieuiszczona część ceny Urządzenia oraz liczba rat pozostałych do zapłaty. W przypadku dokonania zapłaty rat
przed wymaganym terminem płatności Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o takim zdarzeniu, wysyłając e-mail
na skrzynkę pocztową obslugaplatnosci@t-mobile.pl lub kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
Fakt ustania UOŚUT nie ma wpływu na wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku, gdy zapłata należności wynikających z faktur za
Usługi Telekomunikacyjne dokonywana jest przez stałe zlecenie obciążania rachunku bankowego, rata doliczana będzie do kwoty
faktury za Usługi Telekomunikacyjne.
Operator nie nalicza odsetek z tytułu sprzedaży na raty. Jednakże w przypadku, jeśli Abonent opóźnia się z zapłatą poszczególnych rat
w całości lub w części, Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych. Operator może naliczyć odsetki
ustawowe od zaległej należności, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności raty.
Prawo Operatora do łącznego dochodzenia rat: W przypadku zwłoki Abonenta z zapłatą dwóch rat, w sytuacji gdy zaległość
przewyższy 1/5 całkowitej ceny, po wyznaczeniu przez Operatora Abonentowi terminu na zapłacenie zaległości i zastrzeżeniu o
skutkach braku wykonania zobowiązania w tym terminie, Abonent zobowiązany będzie na żądanie Operatora zapłacić nieuiszczoną
część ceny.
Na niniejszą umowę składają się niniejszy i powyższe punkty (1-10) oraz załączniki Faktura Sprzętowa, Harmonogram, a w przypadku
Konsumenta także załącznik „Informacja przedkontraktowa dla umowy sprzedaży”.

Załącznik cenowy „Promocyjne telefony na raty”.
1.

W okresie od 12.05.2015 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją lub jej odwołania, jednakże nie dłużej niż
do 31.12.2015 r. (włącznie), operator T-Mobile Polska oferuje następujące aparaty telefoniczne w cenach (wysokość pierwszej raty).
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Warunki Oferty Promocyjnej „Nowa Taryfa Domowa. Oferta z telefonem na 24 miesiące, 20 rat w t-mobile.”

2. Promocyjne telefony dla Zestawów Start, Comfort, Max. Dotyczy Oferty Promocyjnej wymienionej w pkt 2.1. Wartości podane w

tabelach (za wyjątkiem wierszy „Opłaty miesięczne”) wskazują wyrażoną w złotych polskich wysokość pierwszej raty tj. pierwszej wpłaty
(w przypadku, gdy model podlega sprzedaży na raty).
2.1 Telefony w pełnej dostępności „„Nowa Taryfa Domowa. Oferta z telefonem na 24 miesiące, 20 rat w T-mobile.”
Taryfa / Zestaw

Start

Comfort

Max

Opłata abonamentowa

29,99

39,99

49,99

Alcatel 20.04C

29

9

9

Alcatel F102

9

9

9

Panasonic KX-TW201/Panasonic KX-TW221

69

49

9

Huawei TD30

49

9

9
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