УМОВИ АКЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «РІК ІНТЕРНЕТУ БЕЗКОШТОВНО»
ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ T-MOBILE ПЕРЕДПЛАТА В МЕЖАХ ТАРИФУ GO!
1.
•
•
2.
•
•

Основна інформація про пропозицію
Ви можете скористатися зазначеними умовами акції з 01.05.2022 р. до 30.06.2022 р. або до їхнього
скасування компанією T-Mobile Polska S.A.
Умови діють в межах тарифу GO! у системі T-Mobile передплата та для клієнтів з тарифним
планом Frii, Інтернет передплата Blueconnect, які змінюють тариф на GO!
Що ви отримуєте?
Ми пропонуємо вам бонус у вигляді 1200 ГБ (далі – «Бонус») в рамках пропозиції «Рік інтернету
безкоштовно» (далі – «Пропозиція»).
У рамках Бонусу у вас є можливість використовувати максимум 12 пакетів для передачі даних
по 100 ГБ кожен, що далі іменуються «Пакетами».

3.
Як долучитися?
•
Ви можете замовити активацію Бонусу у застосунку «Mój T-Mobile».
Таблиця 1:
Пропозиція

Рік інтернету безкоштовно

У застосунку «Mój T-Mobile»

виберіть відповідну опцію в застосунку у вкладці «Додаткові
послуги»

4.
Як це працює?
4.1. Умовою надання Пакетів є наявність на вашому рахунку:
4.1.1. активного одного з варіантів циклічної пропозиції «Без ліміту L», «Без ліміту L+UA» або «Без
ліміту XL», що пропонуються в рамках умов акційної пропозиції «Без лімітів» та
4.1.2. активної пропозиції «Рік інтернету безкоштовно».
4.2. Додавання першого пакета на 100 ГБ в рамках Бонусу:
4.2.1. відбудеться відразу після активації Пропозиції, не пізніше ніж протягом 24 годин, і буде
підтверджене СМС-повідомленням,
4.2.2. спричинить встановлення терміна дії усього Бонусу на 365 повних календарних днів (це
незмінний та загальний період часу, впродовж якого ви можете користуватися всіма
Пакетами, наданими в рамках Бонусу).
4.3. Додавання кожного з чергових (максимально) 11 Пакетів:
4.3.1. не змінюватиме термін дії Бонусу, який був встановлений під час активації першого Пакета
(відповідно до правила з пп. 4.2.2.),
4.3.2. відбуватиметься у день відновлення одного з варіантів циклічної пропозиції «Без ліміту L»,
«Без ліміту L+UA» або «Без ліміту XL», активного для вашого облікового запису.
4.4. У випадку, якщо ваша пропозиція «Без ліміту L», «Без ліміту L+UA» або ««Без ліміту XL» буде
призупинена, додавання чергового Пакета також буде призупинене на максимальний період
до 90 днів. Протягом цього часу у вас буде можливість користуватися ГБ, накопиченими
раніше у рамках Бонусу, але загальний час, протягом якого ви можете використовувати
наступні Пакети, не зміниться (відповідно до правила з пп. 4.2.2.).
4.5. Якщо протягом зазначеного 90-денного періоду варіант вашої пропозиції «Без ліміту» буде
розблокований, вам буде наданий черговий Пакет у рамках Бонусу, не пізніше ніж впродовж
24 год., та це буде підтверджене СМС-повідомленням.
4.6. У разі вимкнення вашої опції пропозиції «Без ліміту» (в т. ч. автоматично через 90 днів після
призупинення) або зміни варіанту на опцію «Без ліміту М» або « Без ліміту S», Пропозиція буде
деактивована (чергові Пакети не будуть надані), а невикористані одиниці в рамках Пакетів
будуть автоматично скасовані. Після закінчення цього часу використання Пропозиції стане
можливим після повторної активації за умови, що ми надалі її пропонуватимемо.
4.7. Ви можете мати лише один активний Бонус водночас.
4.8. Зміна між варіантами пропозицій «Без ліміту L», «Без ліміту L+UA» або «Без ліміту XL»:
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4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.9.
4.10.

не призводить до відключення Пропозиції,
призводить до використання залишків ГБ, зібраних у межах Пропозиції,
призводить до додавання чергового Пакета, що належить в рамках Бонусу,
не призводить до зміни терміна дії Бонусу, який був встановлений у момент активації
першого Пакета.
Невикористані одиниці з Пакета сумуються з черговими Пакетами, наданими в рамках Бонусу.
Ви можете скористатися Бонусом, якщо ваш обліковий запис активний для вихідних дзвінків.

5.
Як перевірити статус?
Таблиця 1:
Пропозиція

Рік інтернету безкоштовно

У застосунку «Mój T-Mobile»

виберіть відповідну опцію в застосунку

•
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

7.
7.1.

7.2.

В рамках акції ви можете отримати СМС-повідомлення про:
активацію Бонусу,
надання Пакетів,
відсутність можливості активації Бонусу, якщо ви не маєте активної пропозиції «Без ліміту L»,
«Без ліміту L+UA» або «Без ліміту XL» або знаходитеся у підвішеному стані,
наближення строку додавання чергового Пакета та необхідність продовжити пропозицію «Без
ліміту»,
наближення завершення терміна дії Бонусу та доступну пропозицію на передачу даних,
призупинення додавання Пакета через призупинення пропозиції «Без ліміту»,
використання Бонусу,
закінчення терміна дії Бонусу.
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 «ГБ після поповнення», «Без
обмежень», «ГБ одразу», ГБ одразу в застосунку», «ГБ постійно», якщо в положеннях інших
пропозицій чітко не зазначено інше. Одиниці з пропозиції «Бонус за зміну тарифу на GO!»
знімаються першими.
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 який йдеться в прайсі тарифу GO! у
системі T-Mobile передплата.
Ви не отримаєте Пакета, якщо варіант вашої пропозиції «Без ліміту» призупинений або
вимкнений.
Якщо ви є Користувачем тарифу Frii, Інтернет передплата Blueconnect, ви можете скористатися
цими акційними умовами за умови зміни поточного тарифу на тариф GO! у системі T-Mobile
передплата згідно з умовами акційної пропозиції «Без лімітів» для користувачів T-Mobile
передплата або умовами акційної пропозиції «Зміна тарифу на GO!» для користувачів T-Mobile
передплата.
Заключні положення
Послуга забезпечує мобільний доступ до інтернету в рамках пакетної передачі даних,
реалізований у всіх доступних на даний момент 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 Умов акційної пропозиції «Без
лімітів» та прайсу тарифу GO! у системі T-Mobile передплата та «Регламенту про надання
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7.3.

передплачених телекомунікаційних послуг у системі T-Mobile передплата», доступні на www.tmobile.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 їх дії, передбаченого умовами акції. Після закінчення дії
пропозиції ви не зможете активувати її повторно.
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