Regulamin usługi „Giga pakiety internetu” dla użytkowników
T-mobile na kaRtę
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W okresie od dnia 27.05.2020 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile”) oferuje poniżej opisane pakiety
danych (dalej „Pakiet” lub „Pakiety”).
Z niniejszych warunków może skorzystać użytkownik systemu T-Mobile na kartę w ramach taryfy Frii (dalej „Użytkownik”).
W poniższej tabeli przedstawione są podstawowe warunki dotyczące oferowanych Pakietów.
Pakiety
Internet 15 GB na 30 dni
Internet 45 GB na 60 dni
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Ilość danych
w pakiecie
15 GB
45 GB

Opłata za Pakiet
15 zł
45 zł

Okres ważności
pakietu
30 dni
60 dni

Kod do
aktywacji pakietu
*150*177*1#
*150*177*2#

SMS do
aktywacji pakietu
TAK na numer 8301
TAK na numer 8302

Warunkiem aktywacji Pakietu jest Ważność Konta i stan konta umożliwiający pobranie opłaty za Pakiet.
Użytkownik może włączyć dowolną liczbę Pakietów.
Aktywacja kolejnego Pakietu w okresie ważności innego Pakietu, powoduje sumowanie jednostek z niewykorzystanego Pakietu
oraz nowo aktywowanego Pakietu. W przypadku takiego sumowania jednostek, okres ważności Pakietu ustalany jest w taki
sposób, że spośród dwóch dat ważności (Pakietu poprzedniego i Pakietu nowego) obowiązująca jest data odleglejsza
(korzystniejsza dla Użytkownika).
Pakiet dostępny jest w zasięgu Sieci oraz w Strefie Roamingowej 1A, z zastrzeżeniem postanowień cennika usług roamingowych.
Aktywacja Pakietu nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od jej zlecenia i zostanie potwierdzona SMS-em.
Aktywacja Pakietu spowoduje automatyczną dezaktywację usługi „Pakiet 1 GB na 6 miesięcy”, jeśli jest ona aktywna w tym
momencie.
Po upływie okresu ważności Pakietu niewykorzystane jednostki przepadają.
W przypadku, gdy Użytkownik ma aktywny Pakiet oraz równocześnie aktywną usługę „5 GB na weekend” lub usługę „20 GB na 5
dni”, transmisja danych w ramach Mobilnego Internetu będzie rozliczana w pierwszej kolejności z tych dwóch usług. Jeśli
Użytkownik nie ma aktywnej żadnej z obu wskazanych usług lub wykorzystał wszystkie przysługujące w ich ramach zasoby danych,
jednostki z Pakietu zużywane będą w pierwszej kolejności przed pozostałymi zasobami, chyba ze warunki innych ofert będą wprost
stanowić inaczej. W przypadku wykorzystania wszystkich jednostek przed końcem okresu ważności Pakietu lub upływu okresu
ważności niewykorzystanego do końca Pakietu, opłaty za Mobilny Internet będą naliczane zgodnie z pozostałymi postanowieniami
Cennika i Regulaminu. Warunki innych ofert promocyjnych T-Mobile mogą odmiennie regulować kwestie, o których mowa w
niniejszym punkcie.
Użytkownik może sprawdzić status Pakietu w jeden z następujących sposobów:
poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *150*177*3#
poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści STATUS na numer 8303
poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika.
W przypadku zmiany taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę, migracji do innego systemu na kartę T-Mobile, migracji do
systemu Mix T-Mobile lub migracji do systemu abonamentowego T-Mobile - Pakiet zostanie dezaktywowany, niewykorzystane
jednostki utracone a opłata za taki Pakiet nie będzie zwrócona.
Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania lub sprawdzenia statusu Oferty niż wskazane w niniejszych Warunkach.
Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika, Punktach Sprzedaży oraz na www.t-mobile.pl
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy.

Obowiązuje od dnia 2020-05-27
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