Warunki Oferty PrOmOcyjnej „HaPPy fridayS – 3 GB” dla
aBOnentóW t-Mobile

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.

11.

W okresie od dnia 20 listopada 2020r. do wycofania niniejszej oferty, ale nie dłużej niż do 22 listopada 2020r. T-Mobile
Polska S.A. (zwana dalej „T Mobile” lub „Operatorem”) oferuje następujące warunki:
Z niniejszej oferty może skorzystać abonent T-Mobile korzystający z taryfy T lub T-Data (zwany dalej „Abonentem”).
Bezpłatny pakiet można aktywować w okresie trwania niniejszej promocji poprzez:
a. Aplikację Mój T-Mobile – po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile, zlecić w niej aktywację bezpłatnego bonusu w
postaci pakietu 3 GB do wykorzystanie na krajową transmisję danych w ramach Internetu (dalej „Bonus 3 GB”).
b. Wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800.
Udostępnienie Bonusu 3 GB nastąpi w ciągu 72h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em.
Bonus 3 GB może być wykorzystany do końca Cyklu Rozliczeniowego, w którym został on udostępniony. Po tym terminie
niewykorzystane jednostki z Bonusu 3 GB przepadają.
Bonus 3 GB jest usługą jednorazową.
W stosunku do danej Karty SIM Abonent może skorzystać z niniejszych warunków tylko jeden raz w okresie ich
oferowania.
Abonent może sprawdzić status dostępnego zasobu danych w jeden z następujących sposobów:
w aplikacji Mój T-Mobile,
kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta.
Skorzystanie z niniejszych warunków nie wpływa na wysokość Kwoty Miesięcznej ani Limitu Danych UE, o których mowa
w cenniku usług roamingowych Abonenta.
W przypadku łącznego korzystania z niniejszych warunków i pakietu danych z podstawowych Warunków Oferty
Promocyjnej (określających wysokość Abonamentu w Umowie) lub Warunków Oferty Promocyjnej „Happy Friday – 5 GB”
obowiązują następujące zasady: Bonus 3 GB sumuje się zarówno z pakietem/ami otrzymanym/i w ramach wskazanych
podstawowych warunków, jak i ze wspomnianym pakietem. Następuje wówczas zwiększenie puli danych wolnej od
ograniczenia szacunkowej prędkości maksymalnej o 3 GB. Po wykorzystaniu puli danych wolnej od ograniczenia
prędkości nastąpi jej zmniejszenie do końca Cyklu Rozliczeniowego, opisane w tych podstawowych warunkach. Takie
samo jej zmniejszenie nastąpi, jeśli w momencie udostępnienia Bonusu 3 GB, Abonent nie miał dostępu do Internetu bez
wskazanego ograniczenia szacunkowej prędkości maksymalnej.
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.

Obowiązuje od dnia 2020.11.20
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