Warunki Oferty Promocyjnej „darmowe 50gb dla firm”
W okresie od dnia 16 września 2021r. do wycofania niniejszej oferty, ale nie dłużej niż do 30 września 2021r. T-Mobile Polska S.A.
(dalej „T-Mobile” lub „Operator”) oferuje następujące warunki:
2. Z niniejszej oferty może skorzystać abonent biznesowy T-Mobile korzystający z taryfy Magenta Biznes Internet lub Jump
ProFirma, który w ramach podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej wiążących go w Umowie korzysta z
limitowanego co do ilości transferu danych (zwany dalej „Abonentem”).
3. Abonent ma prawo w okresie oferowania niniejszych warunków, po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile, zlecić w
niej aktywację bezpłatnego bonusu w postaci pakietu „Darmowe 50 GB dla Firm” do wykorzystania na krajową
transmisję danych w ramach Internetu (dalej „Bonus 50 GB”).
4. Udostępnienie Bonusu 50 GB nastąpi w ciągu 24 h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em.
5. Bonus 50 GB może być wykorzystany do końca Cyklu Rozliczeniowego, w którym został on udostępniony. W
następnym Cyklu Rozliczeniowym Bonus 50 GB odnawia się i może być wykorzystany do końca jego trwania. Po tym
terminie niewykorzystane jednostki z Bonusu 50 GB przepadają.
6. Bonus 50 GB może być aktywowany jeden raz, ale może być wykorzystany dwukrotnie w dwóch następujących po
sobie Cyklach Rozliczeniowych zgodnie z pkt. 5 powyżej.
7. W stosunku do danej Karty SIM Abonent może skorzystać z niniejszych warunków tylko jeden raz w okresie ich
oferowania.
8. Abonent może sprawdzić status dostępnego zasobu danych w jeden z następujących sposobów:
8.1. w aplikacji Mój T-Mobile,
8.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
9. Skorzystanie z niniejszych warunków nie wpływa na wysokość Kwoty Miesięcznej ani Limitu Danych UE, o których
mowa w cenniku usług roamingowych Abonenta.
10. W przypadku łącznego korzystania z niniejszych warunków i pakietu danych z podstawowych Warunków Oferty
Promocyjnej (określających wysokość Abonamentu w Umowie) obowiązują następujące zasady: Bonus 50 GB sumuje
się z pakietem otrzymanym w ramach wskazanych podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Znaczenie
pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w Umowie, w szczególności
w RŚUT.
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