Warunki Oferty Promocyjnej „5G w T-Mobile. KRAJ I ROAMING”
1.

Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A.1 („T-Mobile” lub „Operator”) w okresie od 10.08.2020 r. do
31.12.2020r. włącznie.

2.

Promocja polega na otrzymaniu w ramach Mobilnego Internetu bezpłatnego dostępu do technologii 5G w Sieci T-Mobile oraz sieci
operatora zagranicznego (w roamingu), z którym T-Mobile ma zawartą odpowiednią umowę dotyczącą udostępnienia tej technologii.
Ilekroć dalej jest mowa o operatorze zagranicznym, chodzi o operatora związanego z T-Mobile taką umową.
Z promocji może skorzystać:

3.

3.1.

będący Konsumentem abonent T-Mobile w ramach umowy wykonywanej w oparciu o (a) ofertę promocyjną wprowadzoną
przez T-Mobile od 02.09.2019r. i (b) jedną z dwóch następujących taryf: T albo T Data,

3.2.
4.

niebędący Konsumentem abonent T-Mobile w ramach umowy wykonywanej w oparciu o taryfę Magenta Biznes albo Magenta
Biznes Internet (w przypadku tej ostatniej niniejsza promocja daje uprawnienia wyłącznie w Sieci).
Abonent mogący skorzystać lub korzystający z niniejszej promocji dalej zwany jest „Abonentem”. Umowa, w ramach której Abonent
może korzystać lub korzysta z niniejszej promocji, dalej zwana jest „Umową”.

5.

Abonent może przystąpić do niniejszej promocji wydając dyspozycję aktywacji technologii 5G (a) konsultantowi, (b) za pośrednictwem
aplikacji Mój T-Mobile lub (c) logując się w Sieci lub sieci operatora zagranicznego przy pomocy urządzenia obsługującego
technologię 5G i Karty SIM typu USIM. Aktywacja technologii 5G nastąpi niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 72 godzin, od wydania tej
dyspozycji.

6.

Do korzystania z technologii 5G niezbędne są (w ramach Umowy):
6.1.

sprzęt obsługujący technologię 5G z włączoną w ustawieniach telefonu opcją 5G,

6.2.

Karta SIM typu USIM,

6.3.

technologia LTE dostępna w ramach Umowy,

6.4.

włączona technologia 5G w systemie teleinformatycznym T-Mobile i

6.5.

przebywanie w zasięgu technologii 5G - w Sieci lub sieci operatora zagranicznego.

Abonenci T-Mobile, którzy związali się „Warunkami Oferty Promocyjnej 5G w T-Mobile”, korzystają automatycznie z niniejszej promocji
w zakresie roamingu (chyba że ich umowa przewiduje świadczenie usług tylko w Sieci). Zakres krajowy promocji przysługuje im na
podstawie warunków wymienionych w zdaniu poprzednim.
7.

Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii 5G w Sieci, 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 w Sieci, przy znacznym ograniczeniu ruchu internetowego innych użytkowników, wynosi 160Mb/s dla
pobierania i 32Mb/s dla wysyłania.

8.

W przypadku Abonenta, którego Umowa przewiduje w Sieci szacunkową prędkość maksymalną 20 Mb/s, 60 Mb/s, albo 200 Mb/s i
który spełni wszystkie warunki z powyższych ppkt 6.1 – ppkt 6.5, postanowienia ustanawiające wskazane poziomy tej prędkości są
zawieszane na czas korzystania przez niego z niniejszej promocji. Na ten czas, w zakresie szacunkowej prędkości maksymalnej w
Sieci, w miejsce zawieszonych postanowień zastosowanie znajdują postanowienia RŚUT, a w przypadku technologii 5G w Sieci –
postanowienia punktu poprzedniego.

9.

W przypadku Abonenta korzystającego z niniejszej promocji, Mobilny Internet świadczony jest w Sieci w czterech technologiach
mobilnych: 2G, 3G, 4G(LTE), albo 5G T-Mobile. Rodzaj wykorzystywanej technologii zależy od posiadania umownego uprawienia do
danej technologii, jej dostępności na danym terenie, wykorzystywanego urządzenia, jego ustawień oraz rodzaju Karty SIM.

10.

Technologia 5G aktywowana w ramach niniejszej promocji będzie aktywna do 31.12.2020r. włącznie (z końcem tego dnia ulegnie
wyłączeniu). Abonent może ją dezaktywować przed upływem tego terminu w aplikacji Mój T-Mobile lub zlecając to konsultantowi. Dla
uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że pozostałe technologie transmisji danych w Mobilnym Internecie są aktywowane
automatycznie i Abonent nie ma możliwości ich dezaktywacji. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i dostępnych w niej 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.

11.

T-Mobile nie gwarantuje prawidłowego działania usługi Mobilnego Internetu w technologii 5G w Sieci w przypadku korzystania z
urządzenia zakupionego poza jego siecią sprzedaży. Na www.t-mobile.pl znajduje się lista urządzeń spełniających standardy
niezbędne do korzystania z tej technologii w Sieci. Jednakże, w przypadku zmiany oprogramowania sprzętu przez użytkownika lub
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jego aktualizacji przez producenta, T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich działań, w tym równoznaczne z
pogorszeniem lub uniemożliwieniem korzystania z technologii 5G T-Mobile. T-Mobile nie ponosi także odpowiedzialności za działania
lub zaniechania producenta sprzętu, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z możliwości wysyłania i odbierania danych w
technologii 5G T-Mobile.
12.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Oznacza to mi.in., że w
zakresie nieopisanym niniejszymi warunkami transmisja danych w Mobilnym Internecie w ramach technologii 5G T-Mobile będzie
traktowana zgodnie z postanowieniami Umowy sprzed skorzystania z niniejszej promocji (dotyczy to w szczególności dostępnych w
ramach Umowy pakietów/zasobów danych, ograniczeń szacunkowej prędkości maksymalnej innych niż wspomniane w pkt 8
powyżej, odnawiania pakietów oraz cen). Oznacza to w szczególności również, że terminy pisane z wielkiej litery a nieobjaśnione
powyżej, mają swoje definicje w RŚUT.

13.

Regulamin dostępny jest na www.t-mobile.pl .

Obowiązuje od dnia 10.08.2020 r.
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