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Warunki Oferty Promocyjnej „5G BIZNES W T-MOBILE” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE, definicje 

1.1. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Ofercie mają znaczenie nadane im w Umowie o świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych, Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych B2B lub Cenniku wskazanym w Ofercie, 

przy czym w przypadku sprzeczności pierwszeństwo w stosowaniu mają terminy określone w niniejszej Ofercie. 

Pozostałe użyte w niniejszej Ofercie terminy mają następujące znaczenie: 

1.1.1. Abonent lub Klient – podmiot posiadający numer identyfikacyjny REGON, który zawrze z T-Mobile Polska Umowę. 

1.1.2. Cennik – Cennik Usług Głosowych i Transmisji Danych w Ruchomej Sieci Telefonicznej dla Klientów B2B T-Mobile 

Polska S.A. 

1.1.3. Oferta – niniejszy dokument o nazwie „Warunki Oferty Promocyjnej”, określający promocyjne warunki świadczenia 

przez T-Mobile Polska Usług, stanowiący załącznik do Umowy. 

1.1.4. Operator lub T-Mobile Polska - TMobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391193, kapitał zakładowy 711 210 000 

złotych, kapitał wpłacony w całości, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295. 

1.1.5. Regulamin - Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych B2B. 

1.1.6. Umowa – Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem, do której 

zastosowanie ma określony w Ofercie Cennik. 

 

§ 2 Warunki korzystania z Oferty 

2.1. Warunki promocyjne określone w Ofercie oferowane są przez T-Mobile Polska w okresie od 01.07.2021 r. do 

31.12.2021 r. 

2.2. Promocja polega na otrzymaniu przez Abonenta bezpłatnego dostępu do technologii 5G w Sieci T-Mobile Polska dla 

transmisji danych z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska („technologia 5G T-Mobile”) oraz 

w sieci operatora zagranicznego (w roamingu), z którym T-Mobile Polska ma zawartą odpowiednią umowę dotyczącą 

udostępnienia tej technologii. Ilekroć dalej w Ofercie jest mowa o operatorze zagranicznym, należy przez to rozumieć 

operatora związanego z T-Mobile Polska taką umową. 

2.3. Z niniejszej Oferty może korzystać Podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki: 

2.3.1. jest Podmiotem posiadającym numer identyfikacyjny REGON, 

2.3.2. zawarł z T-Mobile Polska Umowę, na podstawie której jako Abonent korzysta z Usług świadczonych z wykorzystaniem 

Karty SIM lub Karty eSIM z planem taryfowym włączonym w ramach Usługi Biznes T-Mobile, Usługi Biznes Polska, 

Usługi Biznes Europa, Usługi Biznes Świat, Usługi Internet Mobilny, Usługi Internet Nielimitowany na warunkach 

określonych w Cenniku Usług Głosowych i Transmisji Danych w Ruchomej Sieci Telefonicznej dla Klientów B2B T-

Mobile Polska S.A. 

2.4. Abonent przystępuje do promocji zawierając z T-Mobile Polska Umowę lub Aneks do Umowy, do której załącznikiem 

jest Cennik wskazany w Ofercie. Aktywacja technologii 5G T-Mobile następuje w momencie rozpoczęcia świadczenia 

dla Numeru Telefonu Usług w zakresie Kart SIM typu USIM lub Kart eSIM w oparciu o Umowę lub Aneks do Umowy, o 

ile Operator w ramach danej oferty, na podstawie której zawarta zostaje Umowa lub Aneks do Umowy umożliwia 

korzystanie z Karty eSIM. 

2.5. Klient może zawrzeć z T-Mobile Polska wiele Umów lub Aneksów do Umów na warunkach Oferty. 
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§ 3 Warunki korzystania z technologii 5G T-Mobile w ramach Oferty 

3.1. Do korzystania z technologii 5G  Biznes w T-Mobile niezbędne jest spełnienie przez Abonenta łącznie następujących 
warunków w ramach zawartej z T-Mobile Polska Umowy: 

3.1.1. używanie urządzenia obsługującego technologię 5G T-Mobile z włączoną w ustawieniach telefonu opcją 5G, 

3.1.2. wyposażenie urządzenia w Kartę SIM typu USIM lub Kartę eSIM, 
3.1.3. posiadanie włączonej technologii 5G w systemie teleinformatycznym T-Mobile Polska, 
3.1.4. przebywanie w zasięgu technologii 5G T-Mobile w Sieci T-Mobile Polska lub sieci operatora zagranicznego. 

3.2. Abonenci T Mobile Polska, którzy związali się „Warunkami Oferty Promocyjnej 5G Biznes w T-Mobile”, korzystają 

automatycznie z niniejszej promocji w zakresie roamingu (chyba że ich umowa przewiduje świadczenie usług tylko w 

Sieci T-Mobile Polska). Zakres krajowy promocji przysługuje im na podstawie warunków wymienionych w zdaniu 

poprzednim. 

3.3. Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii 5G T-Mobile, przy braku ruchu 

internetowego innych użytkowników, wynosi 300Mb/s dla pobierania i 50Mb/s dla wysyłania. Szacunkowa 

maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii 5G T-Mobile, przy znacznym ograniczeniu ruchu 

internetowego innych użytkowników, wynosi 160Mb/s dla pobierania i 32Mb/s dla wysyłania. 

3.4. W przypadku Abonenta korzystającego z Oferty, transmisja danych z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez 

T-Mobile Polska  świadczona jest w Sieci T-Mobile Polska w czterech technologiach mobilnych:  2G, 3G, 4G(LTE) albo 

technologii 5G T-Mobile. Rodzaj wykorzystywanej technologii zależy od jej dostępności na danym terenie, używanego 

przez Abonenta urządzenia, ustawień urządzenia oraz rodzaju Karty SIM lub Karty eSIM, w którą wyposażone zostało 

urządzenie.  

3.5. W przypadku usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych Kraj, o której mowa w pkt 4.2 Cennika, warunki określone 

w § 3 ust. 3.3 powyżej nie mają zastosowania (szacunkową prędkość maksymalną w technologii 5G określa tabela w 

pkt 4.2 Cennika). W przypadku usługi Indywidualny Cykliczny Pakiet Danych z Ograniczeniem Prędkości, o której mowa 

w pkt 5.12 Cennika, po wykorzystaniu pakietu objętego tą usługą, warunki określone w § 3 ust. 3.3 powyżej nie mają 

zastosowania (szacunkową prędkość maksymalną w technologii 5G określa wówczas tabela w punkcie 5.12 Cennika).  

3.6. Technologia 5G T-Mobile aktywowana w ramach tej Oferty będzie aktywna do dnia 31.12.2021 r. włącznie (z końcem 

tego dnia zostanie wyłączona). Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że pozostałe technologie transmisji danych z 

wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-Mobile Polska są aktywowane automatycznie i Abonent nie ma 

możliwości ich dezaktywacji. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci T- Mobile Polska i dostępnych technologii oraz inne 

związane z tym informacje dostępne są na www.t-mobile.pl. Informacja na temat terytorialnej dostępności technologii 

5G w roamingu znajduje się na https://www.t mobile.pl/pl/oferta_specjalna/5g-lab. Informacje o zasięgu technologii 

5G w sieci operatora zagranicznego dostępne są u tego operatora. 

3.7. T-Mobile Polska nie gwarantuje prawidłowego działania usługi transmisji danych z wykorzystaniem APN’ów 

udostępnionych przez T-Mobile Polska w technologii 5G T Mobile w przypadku korzystania przez Abonenta z 

urządzenia zakupionego poza siecią sprzedaży T-Mobile Polska. Na stronie internetowej www.t-mobile.pl znajduje się 

lista urządzeń spełniających standardy niezbędne do korzystania z tej technologii. Jednakże, w przypadku zmiany 

oprogramowania urządzenia przez użytkownika lub jego aktualizacji przez producenta, T-Mobile Polska nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki takich działań, w tym równoznaczne z pogorszeniem lub uniemożliwieniem korzystania z 

technologii 5G T-Mobile. T-Mobile Polska nie ponosi także odpowiedzialności za działania lub zaniechania producenta 

urządzenia, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w technologii 

5G T-Mobile.    

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

4.1. W kwestiach nieuregulowanych w Ofercie zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Oznacza to mi.in., że 

w zakresie nieopisanym niniejszymi warunkami transmisja danych z wykorzystaniem APN’ów udostępnionych przez T-

Mobile Polska w ramach technologii 5G T-Mobile będzie traktowana zgodnie z postanowieniami Umowy 

obowiązującymi przed skorzystaniem przez Abonenta z niniejszej promocji (dotyczy to w szczególności dostępnych w 

ramach Umowy pakietów/zasobów danych, ograniczeń szacunkowej prędkości maksymalnej innych niż wspomniane 

w § § 3 ust. 3.5 Oferty, odnawiania pakietów oraz cen). Oznacza to w szczególności również, że terminy pisane wielką 

literą, a nieobjaśnione w Ofercie, mają swoje definicje w Regulaminie. 

http://www.t-mobile.pl/
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4.2. Regulamin dostępny jest na www.biznes.t-mobile.pl. 

 

http://www.biznes.t-mobile.pl/

