WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „NIELIMITOWANY INTERNET W
PREZENCIE NA ŚWIĘTA” DLA ABONENTÓW MIX I UŻYTKOWNIKÓW
T-MOBILE NA KARTĘ
1.
•
•
∙
∙

Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 10.12.2020 r. do ich wycofania przez TMobile Polska S.A., jednak nie dłużej niż do 04.01.2021 r.
Możesz skorzystać z warunków promocyjnych, jeśli jesteś:
Użytkownikiem taryfy Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy, GO! w T-Mobile na kartę lub Internet na kartę
Blueconnect
Abonentem taryfy Frii MIX.

2.
2.1.
2.2.

Co otrzymujesz ?
Oferujemy Ci bezpłatny bonus w postaci nielimitowanego (co do ilości danych) Internetu (dalej „Bonus”).
Bonus możesz wykorzystać w ciągu 14 dni licząc od jego udostępnienia. Po tym terminie następuje
dezaktywacja Bonusu.

3.
•

Jak włączysz ?
Aktywacja Bonusu możesz zlecić po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i wybraniu odpowiedniej
opcji w zakładce „Usługi dodatkowe”

4.
4.1.

4.4.
4.5.
4.6.

Jak to działa ?
Jeśli korzystasz z warunków oferty promocyjnej „Bez limitu za 1 zł dziennie” dla Użytkowników T-Mobile
na kartę, „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę,
„Nielimitowane
rozmowy,
SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę,
„Nielimitowane rozmowy, SMSy i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 30 zł” dla
Użytkowników T-Mobile na kartę, to Bonus zapewnia Mobilny Internet z szacunkową prędkością
maksymalną:
w technologii 4G(LTE): pobieranie 15 Mb/s; wysyłanie 15 Mb/s,
w technologii 3G: pobieranie 15 Mb/s; wysyłanie - zgodnie z RŚUT oraz
w technologii 2G - zgodnie z RŚUT.
W przypadku, gdy korzystanie z Bonusu nałoży się czasowo na inne warunki dotyczące Mobilnego
Internetu, niniejsze warunki mają pierwszeństwo przed innymi warunkami.
Włączenie Bonusu nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia jego aktywacji, nie później niż w ciągu 7 dni
i zostanie potwierdzona SMS-em.
Z Bonusu możesz skorzystać tylko jeden raz w ramach danej Umowy.
Nie możesz dezaktywować Bonusu przed upływem wskazanego terminu.
Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące.

5.
•

Jak sprawdzisz status ?
w aplikacji Mój T-Mobile,

∙
∙

Dodatkowo zostaniesz poinformowany SMS-em o:
skutecznej lub nieskutecznej aktywacji Bonusu
zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności Bonusu, jeśli jesteś Użytkownikiem taryfy GO! lub
wygaśnięciu Bonusu jeśli korzystasz z innej taryfy.

•
•
•
4.2.
4.3.

6.
6.1.

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
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Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowany Internet – prezent na święta” dla Abonentów MIX i Użytkowników T-Mobile na
kartę

6.2.

6.3.

Skorzystanie z tych warunków nie ma wpływu na dotychczasowe zasady korzystania przez Ciebie z
Mobilnego Internetu w Strefie Roamingowej 1A. Inaczej ma się sprawa, gdy Twój cennik usług
roamingowych zawiera zasadę, że jeżeli Limit Danych UE z odpowiedniej tabeli tego cennika jest większy
niż Limit Bazowy Danych, to Limit Danych UE jest obniżany do poziomu Limitu Bazowemu Danych. W takim
przypadku skorzystanie z niniejszych warunków spowoduje, że wskazane pomniejszenie nie nastąpi
zarówno w Cyklu Rozliczeniowym, w którym Bonus jest udostępniony jak i w cyklu, w którym ważność
Bonusu się kończy.
W sprawach nieuregulowanych tymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy.
Pojęcia Strefa Roamingowa 1A, Limit Bazowy i Limit Danych UE są zdefiniowane w Twoim cenniku usług
roamingowych. Pozostałe pojęcia pisane w niniejszych warunkach z dużej litery a w nich nie zdefiniowane
mają znaczenie nadane im w Twoim regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.
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