
Warunki oferty promocyjnej nielimitowana transmisja TIDAL HiFi          

w T-Mobile  

Opis Oferty:  

1. Niniejszymi warunkami można związać się w okresie od 16.08.2021r. do ich wycofania przez T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-
Mobile”). Usługa opisana niniejszymi warunkami dalej zwana jest „Usługą”. Usługa dotyczy abonentów T-Mobile, którzy są 
użytkownikami serwisu TIDAL HiFi w T-Mobile („Serwis”). Użytkownik taki dalej zwany jest „Użytkownikiem”. 

2. Usługa umożliwia Użytkownikowi korzystanie w ramach Serwisu z odtwarzania (streaming) i pobierania (download), o 
których mowa niżej w pkt 3, w taki sposób że:  

2.1. nie pomniejsza to puli danych o ograniczonej objętości (gdy Użytkownik z takiego korzysta) albo  
2.2. nie pomniejsza to puli danych wolnej od ograniczenia prędkości (gdy Użytkownik korzysta z nieograniczonego co do 

objętości zasobu danych, dla którego jednak po przekroczeniu określonego poziomu zużycia włączane jest ograniczenie 
prędkości). 

3. Usługą objęte jest: 
3.1. odtwarzanie muzyki,  
3.2. pobieranie muzyki,  
3.3. pobieranie grafik i okładek płyt,  
3.4. pobieranie, zapisywanie i modyfikacja list utworów (tzw. playlist). 

Wszystko powyższe musi mieścić się w ofercie Serwisu.  
4. Transmisja danych będzie pomniejszać pulę danych, o której mowa powyżej w pkt 2, jeśli będzie to transmisja (a) związana 

z innymi funkcjonalnościami Serwisu niż wskazane w pkt 3 (b) odbywająca się w ramach prywatnego APN, (c) odbywająca 
się przy udziale serwerów proxy lub VPN czyli wirtualnej sieci prywatnej (d) odbywająca się przy udziale aplikacji 
korzystających z mechanizmu kompresji danych (np. przeglądarka Opera Mini). Transmisja danych pomniejszająca pulę 
danych może zachodzić automatycznie. Przykładami transmisji pomniejszającej wskazaną pulę danych są między innymi: 

4.1. pobieranie aplikacji TIDAL i jej aktualizowanie, 
4.2. transmisja danych związana z  linkami (np. umieszczonymi w ramach treści prezentowanych w Serwisie) przekierowującymi 

na strony internetowe,  
4.3. transmisja treści, w tym strumieniowanie video, z serwerów reklamowych partnerów zewnętrznych (np. treści reklamowe, 

inne niż treść będąca przedmiotem Serwisu), 
4.4. działanie internetowych narzędzi typu Google Analytics. 
5. Niniejsze warunki są niezależne od warunków innych akcji promocyjnych prowadzonych przez T-Mobile, w tym także od 

akcji promocyjnych prowadzonych w przyszłości chyba, że postanowienia innych wzorców umownych T-Mobile wyraźnie 
stanowią inaczej.  

6. Świadczenie Usługi zostanie wstrzymane w przypadku ustania umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, na 
gruncie której świadczona jest Usługa, lub umowy o świadczenie Serwisu TIDAL HiFi w T-Mobile (świadczonego przez 
TIDAL Music Sp. z o.o.), jak również w przypadku zawieszenia lub zablokowania takich usług. Jeśli Serwis nie jest 
aktywowany na czas określony (co ma miejsce, gdy Użytkownik nie może go wyłączyć), T-Mobile może zakończyć 
świadczenie Usługi, komunikując to Użytkownikowi SMS-em na Numer Telefonu z wyprzedzeniem miesiąca. 

7. Usługa świadczona jest w Sieci T-Mobile oraz w Strefie Roamingowej 1A. W tym ostatnim przypadku korzystanie z Serwisu 
powoduje konsumpcję Limitu Danych UE, ale nigdy nie powoduje konsumpcji krajowego zasobu danych z pkt 2 powyżej. 
Pozostałe kwestie związane z korzystaniem z Serwisu w tej strefie opisane są w cenniku roamingowym.  

8. T-Mobile nie ma wpływu na treści udostępniane w ramach Serwisu oraz na fakt ich udostępniania bądź nieudostępniania  
w poszczególnych krajach, w których świadczony jest Serwis.  

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają postanowienia pozostałych dokumentów 
składających się na umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w oparciu o którą świadczona jest Usługa. 

  
 Obowiązuje od dnia 17.11.2021    


