УМОВИ АКЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «ГБ ПІСЛЯ ПОПОВНЕННЯ»
ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ T-MOBILE ПЕРЕДПЛАТА В МЕЖАХ ТАРИФУ
GO!
1.
•

Основна інформація про пропозицію
Ви можете скористатися зазначеними умовами акції з 31.03.2021 р. до їхнього скасування
компанією T-Mobile Polska S.A.
Умови діють в межах тарифу GO! у системі T-Mobile передплата.

•
2.
•

Що ви отримуєте?
Ми пропонуємо вам бонус у вигляді пакета ГБ після кожного поповнення рахунку (далі –
«Бонус»).
Під час дії акційних умов ви отримуєте Бонус відповідно до таблиці, наведеної нижче:

•

Таблиця 1:

•

Поповнення у злотих

Бонус

Термін дії Бонусу

5 зл. - 9 зл.

2 GB

7 днів

10 зл. - 19 зл.

5 GB

14 днів

20 зл. - 24 зл.

7 GB

30 днів

25 зл. - 29 зл.

10 GB

30 днів

30 зл. - 38 зл.

15 GB

30 днів

39 зл. - 49 зл.

20 GB

30 днів

50 зл. - 99 зл.

25 GB

100 днів

100 зл. - 199 зл.

50 GB

100 днів

більше 200 зл.

100 GB

100 днів

Термін дії наданого Бонусу відраховується з дати його надання, про що ми надішлемо вам
підтвердження в СМС-повідомленні.

3.
3.1.

Як це працює?
Ви отримуєте Бонус після кожного поповнення рахунку в будь-якому каналі поповнення,
зробленого протягом періоду дії цих акційних умов.
3.2. Ваш Бонус активується відразу після поповнення рахунку, не пізніше ніж за 24 год., та буде
підтверджений СМС-повідомленням.
3.3. Якщо ви ще раз поповните рахунок до закінчення ГБ, доступних у рамках Бонусу:
3.3.1. ГБ, доступні у рамках попереднього Бонусу, та Бонусу від нового поповнення, злиються, та
3.3.2. термін дії Бонусу буде визначений періодом, який відповідає найдовшому терміна дії, що
випливає з активних Бонусів у рамках цієї пропозиції.
3.4. Ви можете скористатися Бонусом, якщо ваш обліковий запис активний для вихідних дзвінків
і має додатній баланс.
4.

Як перевірити статус?

Таблиця 2:
Пропозиція

ГБ після поповнення

У застосунку «Мій T-Mobile»

виберіть відповідну опцію в застосунку у вкладці «Додаткові
послуги»
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Умови акційної пропозиції «ГБ після поповнення» для користувачів T-Mobile передплата в межах тарифу GO!

За експрес-кодом

надіславши експрес-код *512*2*1#

•
∙
∙
∙

У процесі користування Бонусом ви отримаєте СМС-повідомлення про:
термін дії Бонусу,
використання пакета даних у рамках Бонусу,
деактивацію Бонусу.

5.
5.1.
5.2.

Важлива інформація
Дані, невикористані протягом періоду дії Бонусу, автоматично видаляються.
У випадку використання всього Бонусу до закінчення терміна його дії, плата за передачу даних
стягуватиметься відповідно до умов пропозиції, якою ви зараз користуєтесь.
Бонус використовується в першу чергу, перед накопиченою на рахунку сумою в злотих, та
перед іншими ресурсами даних, включно з пропозиціями «Без обмежень», «ГБ одразу», ГБ
одразу в застосунку», «ГБ постійно», якщо в положеннях інших пропозицій чітко не зазначено
інше.
Ми можемо надати вам інші способи перевірки статусу вашого Бонусу, окрім зазначених вище.
Інформацію з цього питання можна отримати у Консультанта в бюро обслуговування та в
наших торгових точках.
Зміна тарифу в рамках тарифу T-Mobile передплата та перехід на систему Mix, Heyah передплата
або на абонентну систему автоматично деактивує Бонус. Невикористані одиниці будуть
втрачені.
Використання цих умов не впливає на Ліміт даних ЄС, про які йдеться в прайсі тарифу GO! у
системі T-Mobile передплата.
Ви не отримаєте Бонус у випадку поповнень, наданих вам у рамках скарг.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

Заключні положення
Послуга забезпечує мобільний доступ до інтернету в рамках пакетної передачі даних,
реалізований у всіх мобільних технологіях, які ми використовуємо. Орієнтовна карта
покриття мережі та інформація про використовувані технології доступні на www.t-mobile.pl.
У питаннях, не розглянутих тут, застосовуються положення прайсу тарифу GO! у системі TMobile передплата та «Регламенту про надання передплачених телекомунікаційних послуг у
системі T-Mobile передплата», доступні на www.t-mobile.pl.
Ми можемо припинити надавати послуги відповідно до цієї рекламної пропозиції або змінити
її
умови
в будь-який момент. Це означає, що ви зможете користуватися послугами в рамках цієї
пропозиції до останнього дня їхньої дії, передбаченого умовами акції. Після закінчення дії
пропозиції ви не зможете активувати її повторно.
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