WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „10 gb z okazji dnia Internetu
OD T-MOBILE” DLA ABONENTÓW MIX ORAZ UŻYTKOWNIKÓW TMOBILE NA KARTĘ
1.


∙
∙

Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 27.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r.
Warunki obowiązują:
w taryfie GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy w T-Mobile na kartę
W taryfie Frii Mix w systemie T-Mobile MIX

2.



Co otrzymujesz ?
Oferujemy Ci możliwość korzystania z dodatkowego, darmowego pakietu danych. Pakiet umożliwia transmisję danych
w Polsce.
Wielkość pakietu wynosi 10 GB do wykorzystania przez 5 dni.

3.


Jak włączysz ?
Aktywację pakietu możesz zlecić wysyłając bezpłatny (na terenie kraju) SMS:

Tabela 1:

4.
4.1.

Pakiet 10 GB

dla użytkowników T-Mobile na kartę

dla Abonentów MIX

SMS-

o treści TAK
na numer 80401

o treści TAK
na numer 80404

4.3.
4.4.

Jak to działa ?
Aktywacja pakietu nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia jego aktywacji, nie później niż w ciągu 72h i zostanie
potwierdzona SMSem.
Bonus 10 GB może być wykorzystany w ciągu 5 dni, licząc od dnia jego udostępnienia. Po tym terminie niewykorzystane
jednostki z Bonusu 10 GB przepadają.
Możesz aktywować jeden pakiet w czasie trwania warunków promocyjnych.
Warunkiem skorzystania z pakietu jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące.

5.

Jak sprawdzisz status ?

4.2.

Tabela 3:
Pakiet 10 GB

dla użytkowników T-Mobile na kartę

dla Abonentów MIX

Taryfa

Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy

GO!

Frii Mix

Kod ekspresowy

*103*22#

*512*2*2#

*103*22#


∙
∙

W trakcie korzystania z pakietu, zostaniesz poinformowany SMS-em o:
skutecznej lub nieskutecznej aktywacji pakietu,
wykorzystaniu danych z pakietu.

6.


Jak wyłączysz ?
Nie masz możliwości zlecenia dezaktywacji otrzymanego pakietu.

7.
7.1.
7.2.

Ważne informacje
Dane niewykorzystane w okresie ważności pakietu są automatycznie kasowane.
W przypadku wykorzystania całego pakietu przed upływem daty jego ważności, opłaty za transmisję danych będą
naliczane zgodnie z cennikiem lub warunkami oferty, z której aktualnie korzystasz.
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7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Bonus 10 GB wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed aktywnymi innymi pakietami danych. W przypadku
Użytkowników jednocześnie korzystających z oferty „GB po doładowaniu” transmisja danych rozliczana jest w pierwszej
kolejności z pakietu o krótszej dacie jego ważności. Abonenci Mix/Użytkownicy posiadający bonusowy pakiet danych
w ramach oferty „Happy Fridays – 3 GB”, korzystają ze wskazanego pakietu przed Bonusem 10 GB.
Możemy udostępnić Ci inne sposoby aktywacji lub sprawdzenia statusu pakietu, niż wskazane powyżej. Informacje na
ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika oraz w naszych Punktach Sprzedaży.
W przypadku zmiany taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę, migracji do systemu Mix lub migracji do systemu
abonamentowego pakiet zostanie dezaktywowany a niewykorzystane jednostki utracone.
Skorzystanie z niniejszych warunków nie ma wpływu na Limit Danych UE.
Postanowienia końcowe
Usługa umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych, realizowany we wszystkich
stosowanych przez nas technologiach mobilnych. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i informacje o stosowanych
technologiach dostępne są na www.t-mobile.pl
W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia cenników poszczególnych taryf, „Regulamin
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Systemie T-Mobile na Kartę” oraz „Regulamin Świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych na rzecz abonentów Mix”.
Możemy zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszej oferty promocyjnej lub dokonać zmiany jej warunków w
każdym czasie. Oznacza to, iż będziesz mógł korzystać z usług w ramach tej oferty do ostatniego dnia ich ważności,
przewidzianego warunkami promocyjnymi. Po zakończeniu oferty nie będziesz miał możliwości jej aktywacji.
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