Warunki oferty promocyjnej „GB po doładowaniu” dla aBonentów
MIX
1.

Podstawowe informacje o ofercie

1.1.
1.2.

Niniejsze warunki promocyjne oferowane są przez T-Mobile Polska S.A. w okresie od dnia 19.07.2021 r. do ich wycofania,
Promocja dedykowana jest dla abonenta Mix korzystającego z taryfy Frii Mix, który nie zrealizował jeszcze wszystkich
obowiązkowych doładowań, wynikających z jego Umowy.

2.

Co otrzymujesz?

2.1.

W okresie trwania warunków promocyjnych oferujemy Ci bonus w postaci dodatkowych gigabajtów po każdym doładowaniu konta
Kwotą Minimalną lub jej wielokrotnością (dalej „Bonus”).

3.

Jak to działa?

3.1.

Bonus otrzymasz po każdorazowym doładowaniu konta Kwotą Minimalną lub jej wielokrotnością, w dowolnym kanale doładowań,
dokonanym w okresie trwania niniejszych warunków promocyjnych.
3.2. Bonus podwaja gigabajty z Twojego aktywnego Pakietu Usług dla czasu określonego Umowy.
3.2.1. Bonus podwaja gigabajty z usługi „Internet” oraz z usługi „Internet za zgody marketingowe”.
3.2.2. W przypadku realizacji doładowań Kwotą Minimalną częściej niż raz w Cyklu Rozliczeniowym Bonus zostanie przyznany nie tylko
do podstawowego Pakietu Usług, ale również do dodatkowego Pakietu Usług otrzymanego z tytułu dodatkowych doładowań.
3.3. Bonus zostanie przyznany niezwłocznie po doładowaniu konta, nie później niż w ciągu 72h. Przyznanie Bonusu zostanie
potwierdzone SMS-em.
3.4. Bonus będzie ważny 31 dni od daty jego przyznania. Po tym terminie niewykorzystane jednostki z Bonusu są automatycznie
kasowane.
3.5. Możesz skorzystać z Bonusu, jeśli Twoje konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
4.

Jak sprawdzisz status?

4.1. Abonent Mix może sprawdzić status Bonusu w jeden z następujących sposobów:
4.1.1. poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *140*600#
4.1.2. w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile dostępnej w sklepach Google Play oraz App Store
4.1.3. poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika.
5.

Ważne informacje

5.1. Dane niewykorzystane w okresie ważności Bonusu są automatycznie kasowane.
5.1.1. W przypadku wykorzystania całego Bonusu przed upływem daty jego ważności, opłaty za transmisję danych będą naliczane
zgodnie z warunkami oferty, z której aktualnie korzystasz.
5.2. Bonus będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności przed jednostkami dostępnymi w ramach usługi „Internet” z aktywnego
Pakietu Usług (udostępnianego na podstawie podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej). Jednakże, w przypadku aktywnej
usługi „Internet za zgody marketingowe”, Bonus będzie wykorzystany w drugiej kolejności, po jednostkach przyznanych za
wyrażenie zgód marketingowych.
5.3. Możemy udostępnić Ci inne sposoby sprawdzenia statusu Bonusu, niż wskazane w pkt 4 powyżej. Informacje na ten temat
dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika, w naszych Punktach Sprzedaży oraz na www.t-mobile.pl.
5.4. Przedłużenie umowy w systemie MIX, przeniesienie numeru do systemu na kartę lub do systemu abonamentowego, powoduje
automatyczną dezaktywację Bonusu. Niewykorzystane jednostki przepadają.
5.5. Skorzystanie z niniejszych warunków nie ma wpływu na Limit Danych UE, o których mowa w cenniku usług roamingowych dla
abonentów Mix z taryfą Frii Mix.
5.6. Nie otrzymasz Bonusu w przypadku doładowań przyznanych Ci w ramach reklamacji.
6.

Postanowienia końcowe

6.1.

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 sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie pozostałe postanowienia Umowy.

6.2.

Obowiązuje od dnia 2021-07-19
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