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Warunki Oferty PrOmOcyjnej „uwalnianie internetu” 

 

1. Postanowienia Ogólne 
1.1. W okresie od dnia 18.03.2017r. do dnia 26.05.2017r. (włącznie) T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) umożliwia 

związanie się niniejszymi warunkami abonentom Operatora w stosunku do Kart SIM wykorzystywanych: 
1.1.1. w ramach umów abonamentowych w oparciu o taryfę Data, T Data, Data Jump, Rodzina, Jump Family, Jump, Frii , Taryfa T, JUMP 

proFirma lub proFirma NOVA, 
1.1.2. w ramach umów w systemie Mix lub Heyah Mix z wyłączeniem umów wykonywanych w oparciu o taryfę Tak Tak Fon, Era Nowy Tak 

Tak Fon, T-Mobile Mix 25, T-Mobile Mix 50, T-Mobile Mix 100, Taryfa Równa 30 lub Taryfa Równa 50, 
1.1.3. w ramach dowolnej umowy w systemie T-Mobile na kartę, Heyah na kartę lub tuBiedronka. 
1.2. Warunkiem skorzystania z niniejszej oferty jest także posiadanie w ramach Umowy w stosunku do danej Karty SIM aktywnej usługi 

transmisji danych.  
1.3. W przypadku Kart SIM działających w systemie T-Mobile na Kartę, Heyah na kartę, tuBiedronka, Mix lub Heyah Mix,  warunkiem 

skorzystania z niniejszej promocji jest również posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące. 
1.4. Abonent Operatora korzystający z niniejszej promocji będzie dalej określany jako „Abonent”. 
1.5. Niniejsze warunki przyznają Abonentowi bezpłatny bonus w postaci 20 GB na korzystanie z mobilnego Internetu w zasięgu Sieci (nie 

dotyczy roamingu). Wskazany pakiet danych będzie dalej zwany „Bonusem”. Bonus można wykorzystać: 
1.5.1.  w ciągu 30 dni - w przypadku Kart SIM systemów T-Mobile na kartę, Heyah na kartę, tuBiedronka, Mix i Heyah Mix, 
1.5.2.  do końca Cyklu Rozliczeniowego następującego po cyklu, w którym doszło do aktywacji Bonusu - w przypadku Kart SIM systemu 

abonamentowego. 
Po upływie wskazanego okresu niewykorzystane dane z Bonusu przepadają. 

1.6. Zlecenia aktywacji Bonusu na niniejszych warunkach dokonuje się przez wysłanie z zasięgu Sieci SMS-a o treści BEST lub NET pod 
bezpłatny numer telefonu 80120.  Operator może podać także inne krótkie treści, których wysłanie SMS-em z zasięgu Sieci pod 
wskazany numer stanowić będzie zlecenie aktywacji. Treści takie Operator może podać na www.najlepszasiec.pl oraz na oficjalnym 
profilu T-Mobile Polska S.A. na portalu Facebook.  Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że wysłanie wskazanego SMS-a w 
roamingu nie wywoła skutku w postaci aktywacji Bonusu. 

1.7. W przypadku Kart SIM funkcjonujących w oparciu o taryfę Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak HOT  lub Hot, zmiana taryfy na taryfę Frii 
skutkuje automatyczną dezaktywacją niniejszych warunków. Analogicznie, w przypadku Kart SIM funkcjonujących w oparciu o taryfę 
Nowa Heyah lub  Heyah Pakietowa, zmiana taryfy na taryfę Dniówka skutkuje takąż automatyczną dezaktywacją. 

1.8. W stosunku do danej Karty SIM można tylko raz aktywować Bonus na niniejszych warunkach. 
1.9. Usługa mobilnego Internetu (pakietowej transmisji danych) w Sieci realizowana jest w trzech technologiach mobilnych:  2G, 3G albo 

LTE. Rodzaj technologii zależy od dostępności danej technologii na danym terenie, wykorzystywanego urządzenia  oraz  Karty SIM. 
Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w jej zasięgu (niektóre miejsca w Polsce), w oparciu o dostosowane do niej 
urządzenie i szczególnego rodzaju Kartę SIM - kartę USIM.  Orientacyjna mapa zasięgu Sieci i technologii LTE oraz dotyczące jej 
informacje dostępne są na www.t-mobile.pl. Zasięg technologii LTE będzie zwiększany. 

1.10. W przypadku związania się niniejszymi warunkami, do chwili wyczerpania Bonusu mają one pierwszeństwo przed innymi warunkami 
dotyczącymi mobilnego Internetu w Sieci. Ma to miejsce także wówczas, gdy Abonent przed wyczerpaniem Bonusu aktywuje takie 
inne warunki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy te inne warunki stanowią wprost inaczej oraz skutków opisanych w pkt 7 powyżej.  

1.11. W przypadku Abonenta naruszającego lub zagrażającego integralności usług telekomunikacyjnych, Sieci lub przekazu, Operator ma 
prawo do ograniczenia prędkości transmisji danych w taki sposób, że nie będzie ona wyższa niż 16 kbit/sek do końca okresu, w 
którym można korzystać z Bonusu. Nie wyklucza to innych uprawnień Operatora opisanych w pozostałych dokumentach składających 
się na Umowę. 

1.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy.  

http://www.najlepszasiec.pl/

