Warunki Oferty Promocyjnej „Powiększ swój pakiet danych” dla
abonentów taryfy t data
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T-Mobile Polska SA (dalej „T-Mobile”) oferuje niniejsze warunki od dnia 22.04.2020 do ich wycofania, ale nie później niż do
30.06.2020
Może się nimi związać abonent T-Mobile w ramach umowy wykonywanej w oparciu o taryfę T data, której warunki promocyjne
przewidują przynajmniej jedną ofertę, w ramach której:
a. abonent dysponuje, odnawialnym dla każdego Cyklu Rozliczeniowego, zasobem danych 100 GB, 200 GB albo 300 GB,
b. zasób ten objęty jest Abonamentem,
c. po wykorzystaniu tego zasoby następuje spowolnienie szacunkowej prędkości maksymalnej do 1 Mb/s, dla pobierania i
wysyłania, w technologii 3G, 4G i wyższych (jeśli zostaną wprowadzone dla Umowy) i
d. spowolnienie to obowiązywać będzie tylko do końca Cyklu Rozliczeniowego.
Abonent, który może związać się niniejszymi warunkami, dalej zwany jest „Abonentem”, a umowa, w ramach której może on skorzystać
z tych warunków – „Umową”. Przez Umowę rozumie się także aneks (zawarcie Umowy na kolejny czas określony).
Na podstawie niniejszych warunków Abonent może zmienić wysokość Abonamentu i, co za tym idzie, wielkość objętego nim zasobu
danych niepodlegającego wspomnianemu wyżej ograniczeniu prędkości. Zmiana ta może zostać dokonana pomiędzy trzema opcjami
- 100 GB, 200 GB i 300 GB. Jednakże, przy zmianie Abonamentu w dół nie można go zmienić na poziom niższy niż został określony
przy zawieraniu Umowy.
Przy zmianie ze 100GB na 200GB Abonament zwiększa się o 10 zł. Przy zmianie z 200 GB na 300GB Abonament zwiększa się o 10 zł.
Przy zmianie ze 100GB na 300 GB Abonament zwiększa się o 20 zł. Zmiana opcji w dół łączy się z odpowiednim zmniejszeniem
Abonamentu.
Każdy nowy poziom zasobu danych podlega, odpowiednio, takim samym zasadom jak pierwotny. Dotyczy to m.in. ograniczania
prędkości i usuwania tego ograniczenia.
Aktywacja nowej wyższej opcji zasobu danych i Abonamentu dokonywana jest przez T-Mobile najdalej w ciągu 48 godzin. Aktywacja
nowej niższej opcji dokonywana jest od początku następnego Cyklu Rozliczeniowego.
Abonent może zlecić zmianę zasobu danych i Abonamentu:
a. w aplikacji Mój T-Mobile albo
b. w Internetowym Systemie Obsługi Klienta Mój T-Mobile (MiBOA) albo
c. Biurze Obsługi Abonenta pod numerem 602 900.
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
Pojęcia pisane z dużej litery a niezdefiniowane powyżej mają znaczenia nadane im w RŚUT (regulaminie głównym).
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