WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „ROK INTERNETU ZA DARMO”
DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ W TARYFIE GO!
1.
•
•
2.
•
•

Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 07.02.2022 r. do 30.04.2022 r. lub do ich wycofania
przez T-Mobile Polska S.A. Promocja rozpoczyna się o godzinie 8:00.
Warunki obowiązują w taryfie GO! w systemie T-Mobile na kartę oraz klientów na taryfie Frii, Hot, Happy, Internet na kartę
Blueconnect, którzy zmienią taryfę na GO!
Co otrzymujesz ?
Oferujemy Ci bonus w postaci 1200 GB (dalej „Bonus”) w ramach oferty „Rok Internetu za darmo” (dalej „Oferta”)
W ramach Bonusu, masz możliwość korzystania z maksymalnie 12 paczek na transmisję danych po 100 GB każda,
zwanych dalej „Pakietami”.

3.
Jak włączysz ?
•
Aktywację Bonusu możesz zlecić w aplikacji Mój T-Mobile.
Tabela 1:
Oferta

Rok Internetu za darmo

W aplikacji Mój T-Mobile

wybierz odpowiednią opcję w aplikacji w zakładce „Usługi dodatkowe”

4.
Jak to działa ?
4.1. Warunkiem przyznania Pakietów, jest posiadanie na Twoim koncie:
4.1.1. aktywnego jednego z wariantów oferty cyklicznej „Bez limitu L” lub „Bez limitu XL”, ofertowanych w ramach Warunków
Oferty Promocyjnej „Bez limitów” oraz
4.1.2. aktywnej oferty „Rok Internetu za darmo”.
4.2. Dodanie pierwszego Pakietu 100 GB w ramach Bonusu:
4.2.1. nastąpi niezwłocznie po dokonaniu aktywacji Oferty, nie później niż w ciągu 24h i zostanie potwierdzona SMSem,
4.2.2. skutkuje ustawieniem daty ważności całego Bonusu na 365 pełnych dni kalendarzowych (jest to niezmienny i całkowity
okres czasu, w którym możesz wykorzystać wszystkie Pakiety przyznane Ci w ramach Bonusu).
4.3. Dodanie każdego z kolejnych (maksymalnie) 11 Pakietów:
4.3.1. nie będzie powodować zmiany daty ważności Bonusu, która została ustawiona w momencie aktywacji pierwszego
Pakietu (zgodnie z zasadą z ppkt 4.2.2.),
4.3.2. będzie następować w dniu odnowienia jednego z wariantów oferty cyklicznej „Bez limitu L” lub „Bez limitu XL”,
aktywnego na Twoim koncie.
4.4. W przypadku gdy Twoja oferta „Bez limitu L” lub „Bez limitu XL” zostanie zawieszona, to dodanie kolejnego Pakietu
również ulegnie zawieszeniu na maksymalny okres do 90 dni. W tym czasie będziesz mieć możliwość korzystania z GB
zgromadzonych wcześniej w ramach Bonusu, jednak całkowity czas, w którym możesz wykorzystać kolejne Pakiety nie
zmieni się (zgodnie z zasadą z ppkt 4.2.2.).
4.5. Jeśli we wskazanym 90 dniowym okresie wariant Twojej oferty „Bez limitu” zostanie odwieszony, to zostanie Ci przyznany
kolejny Pakiet w ramach Bonusu, nie później niż w ciągu 24h i zostanie potwierdzony wiadomością SMS.
4.6. W przypadku wyłączenia Twojej opcji oferty „Bez limitu” (w tym automatycznie po 90 dniach od zawieszenia) lub zmiany
wariantu na opcję „Bez limitu M” lub „Bez limitu S”, Oferta zostanie dezaktywowana (kolejne Pakiety nie zostaną
przyznane), a niewykorzystane jednostki w ramach Pakietów zostaną automatycznie anulowane. Po tym czasie
korzystanie z Oferty będzie możliwe po ponownej aktywacji, pod warunkiem, iż będziemy ją nadal oferować.
4.7. Jednocześnie możesz mieć aktywny tylko jeden Bonus.
4.8. Zmiana wariantu oferty z „Bez limitu L” na „Bez limitu XL” lub odwrotnie:
4.8.1. nie powoduje wyłączenia Oferty,
4.8.2. powoduje, że korzystasz z pozostałych GB zgromadzonych w ramach Oferty,
4.8.3. powoduje dodanie kolejnego Pakietu przysługującego w ramach Bonusu,
4.8.4. nie powoduje zmiany daty ważności Bonusu, która została ustawiona w momencie aktywacji pierwszego Pakietu.
4.9. Niewykorzystane jednostki z Pakietu kumulują się z kolejnymi Pakietami przyznanymi w ramach Bonusu.
4.10. Możesz korzystać z Bonusu, jeśli Twoje konto jest aktywne na połączenia wychodzące.
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Warunki Oferty Promocyjnej „Rok Internetu za darmo” dla Użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO!

5.
Jak sprawdzisz status ?
Tabela 1:
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Oferta

Rok Internetu za darmo

W aplikacji Mój T-Mobile

wybierz odpowiednią opcję w aplikacji

W ramach promocji, możesz zostać poinformowany SMS-em o:
aktywacji Bonusu,
przyznaniu Pakietów,
braku możliwości aktywacji Bonusu, gdy nie posiadasz aktywnej oferty „Bez limitu L” lub „Bez limitu XL” lub jest w
statusie zawieszony,
zbliżającym się terminie dodania kolejnego Pakietu i konieczności przedłużania oferty „Bez limitu”,
zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności Bonusu oraz dostępnej ofercie na transmisję danych,
zawieszeniu dodania Pakietu z powodu zawieszenia oferty „Bez limitu”,
wykorzystaniu Bonusu,
upłynięciu daty ważności Bonusu.
Ważne informacje
Dane niewykorzystane w okresie ważności Bonusu są automatycznie kasowane.
W przypadku wykorzystania całego Bonusu przed upływem daty jego ważności, opłaty za transmisję danych będą
naliczane zgodnie z warunkami oferty, z której aktualnie korzystasz.
Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami
danych, w tym ofert „GB po doładowaniu”, „Bez limitów”, „GB na raz”, „GB na raz w aplikacji”, „GB na okrągło”, chyba
że postanowienia innych ofert wyraźnie stanowią inaczej. Jednostki z oferty „Bonus za zmianę taryfy na GO!”, schodzą
jako pierwsze.
Zmiana taryfy w obrębie T-Mobile na kartę oraz migracja do systemu Mix, Heyah na kartę lub do systemu
abonamentowego, powoduje automatyczną dezaktywację Bonusu. Niewykorzystane jednostki przepadają.
Skorzystanie z niniejszych warunków nie ma wpływu na Limit Danych UE, o którym mowa w cenniku taryfy GO! w
systemie T-Mobile na kartę.
Nie otrzymasz Pakietu w przypadku gdy wariant Twojej oferty „Bez limitu” jest zawieszony lub wyłączony.
Jeśli jesteś Użytkownikiem taryfy Frii, Hot, Happy, Internet na kartę Blueconnect możesz skorzystać z niniejszych
warunków promocyjnych pod warunkiem zmiany obecnej taryfy na taryfę GO! w systemie T-Mobile na kartę zgodnie z
Warunkami Oferty Promocyjnej „Bez limitów” dla Użytkowników T-Mobile na kartę lub Warunkami Oferty Promocyjnej
„Zmiana taryfy na GO!” dla Użytkowników T-Mobile na kartę.
Postanowienia końcowe
Usługa umożliwia mobilny dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych, realizowany we wszystkich
aktualnie dostępnych i stosowanych przez nas technologiach mobilnych. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i informacje
o stosowanych technologiach dostępne są na www.t-mobile.pl
W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Warunków Oferty Promocyjnych „Bez limitów”
oraz Cennika taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”, dostępnych na www.t-mobile.pl
Możemy zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszej oferty promocyjnej lub dokonać zmiany jej warunków
w każdym czasie. Oznacza to, iż będziesz mógł korzystać z usług w ramach tej oferty, do ostatniego dnia ich ważności,
przewidzianego warunkami promocyjnymi. Po zakończeniu oferty nie będziesz miał możliwości jej ponownej aktywacji.
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