Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Nielimitowany Internet w prezencie
na ŚWięta” dla abOnentóW t-Mobile

1.

W okresie od dnia 01.12.2021 r. do wycofania, jednak nie dłużej niż do 03.01.2022r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile”)
oferuje następujące warunki.
2. Z niniejszej oferty może skorzystać abonent T-Mobile w ramach Umowy wykonywanej w oparciu o taryfę T, T-Data, Rodzina, Magenta
Biznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub DATA JUMP. Abonent uprawniony do skorzystania z niniejszych warunków lub
korzystający z nich zwany jest dalej „Abonentem”.
3. Abonent ma prawo w okresie oferowania niniejszych warunków zlecić w aplikacji Mój T-Mobile aktywację bezpłatnego bonusu w
postaci nielimitowanego Mobilnego Internetu do wykorzystania przez 14 dni licząc od jego udostępnienia (dalej „Bonus”).
4. W przypadku, gdy korzystanie z Bonusu nałoży się czasowo na inne warunki dotyczące Mobilnego Internetu, niniejsze warunki mają
pierwszeństwo przed tymi innymi warunkami.
5. Udostępnienie Bonusu nastąpi nie później niż w ciągu 7dni od zlecenia aktywacji przez Abonenta i będzie potwierdzone SMS-em.
6. Bonus może być wykorzystany w ciągu 14 dni licząc od jego udostępnienia. Po tym terminie następuje dezaktywacja Bonusu, która
będzie potwierdzona SMS-em. Abonent nie może dezaktywować Bonusu przed upływem wskazanego terminu.
7. Abonent w ramach danej Umowy może skorzystać z niniejszej oferty tylko jeden raz.
8. Abonent może sprawdzić status Bonusu w aplikacji Mój T-Mobile lub kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
9. Bonus nie jest usługą cykliczną.
9.1. Usługa umożliwia dostęp do Mobilnego Internetu w ramach pakietowej transmisji danych, realizowany w aktualnie dostępnych i
stosowanych przez T-Mobile technologiach mobilnych. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i informacje o stosowanych technologiach
dostępne są na www.t-mobile.pl.
10. Skorzystanie z niniejszych warunków nie wpływa na wysokość Kwoty Miesięcznej ani Limitu Danych UE. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
Limit Danych UE ustalony na podstawie Kwoty Miesięcznej jest większy niż Limit Bazowy. W takim przypadku, skorzystanie z niniejszej
promocji nie zmieni Kwoty Miesięcznej, ale spowoduje, że Limit Danych UE nie będzie pomniejszony do wysokości Limitu Bazowemu
zarówno w Cyklu Rozliczeniowym, w którym Bonus jest udostępniony jak i w cyklu, w którym ważność Bonusu się kończy.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Pojęcia „Kwota
Miesięczna”, „Limit Bazowy” i „Limit Danych UE” są zdefiniowane we właściwym dla Abonenta cenniku usług roamingowych. Pozostałe
pojęcia pisane w niniejszych warunkach z dużej litery a w nich nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w RŚUT.

Obowiązuje od dnia 2020.12.11
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