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Warunki Oferty Promocyjnej „Happy FridayS – 3 GB dla ciebie i 5 GB 

dla bliskiej osoby” dla abonentów T-Mobile 
 

 
 
 
1. W okresie od dnia 14.02.2020 do wycofania niniejszej oferty, ale nie dłużej niż do 16.02.2020 r. T-Mobile Polska S.A. (dalej 

„T-.Mobile” lub „Operator”) oferuje następujące warunki:  
2. Z niniejszej oferty może skorzystać abonent T-Mobile korzystający z taryfy T lub T-Data (zwany dalej „Abonentem”). 
3. Abonent ma prawo w okresie oferowania niniejszych warunków, po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile, zlecić w 

niej aktywację bezpłatnego bonusu w postaci pakietu 3 GB do wykorzystanie na krajową transmisję danych w ramach 
Internetu (dalej „Bonus 3 GB”) oraz wskazać numery krajowej sieci komórkowej należącej do T-Mobile Polska S.A., na 
których zostanie dokonana aktywacja pakietu 5 GB do wykorzystania na krajową transmisję danych w ramach Internetu 
(dalej „Bonus 5 GB”). 

4. Bonus 3 GB: 
4.1. Udostępnienie Bonusu 3 GB nastąpi w ciągu 72h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em. 
4.2. Bonus 3 GB może być wykorzystany do końca Cyklu Rozliczeniowego, w którym został on udostępniony. Po tym terminie 

niewykorzystane jednostki z Bonusu 3 GB przepadają. 
4.3. W przypadku łącznego korzystania z niniejszych warunków i pakietu danych z podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej 

(określających wysokość Abonamentu w Umowie) Bonus 3 GB sumuje się z pakietem otrzymanym w ramach podstawowych 
warunków. Następuje wówczas zwiększenie puli danych wolnej od ograniczenia szacunkowej prędkości maksymalnej o 3 GB. Po 
wykorzystaniu puli danych wolnej od ograniczenia prędkości nastąpi jej zmniejszenie do końca Cyklu Rozliczeniowego, opisane w 
tych podstawowych warunkach. 

4.4. Bonus 3 GB jest usługą jednorazową. 
4.5. W stosunku do danej Karty SIM Abonent może skorzystać z niniejszych warunków tylko jeden raz w okresie ich oferowania. 
5. Bonus 5 GB: 
5.1. Wskazanie numerów, którym zostanie dokonana aktywacja pakietu 5 GB jest możliwe w formularzu udostępnionym w aplikacji Mój T-

Mobile. 
5.2. W formularzu udostępnionym w aplikacji Mój T-Mobile jednocześnie można wskazać maksymalnie 5 numerów. 
5.3. Przyznanie Bonusu 5 GB wskazanym numerom nastąpi w dniach 17.02.2020r – 02.03.2020r, 
5.4. Bonus 5 GB zostanie przyznany pod warunkiem, że wskazany przez Abonenta numer należy do abonenta T-Mobile Polska S.A., który 

korzysta z taryfy: T, T-Data, Frii Mix lub użytkownika systemu T-Mobile na kartę, który korzysta z taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub 
Happy. 

5.5. W przypadku, gdy dany numer zostanie wskazany wielokrotnie Bonus 5 GB zostanie przyznany tylko jeden raz. 
5.6. Jeśli wskazany numer należy do abonenta T-Mobile korzystającego z taryfy T lub T-Data: 
5.6.1. Bonus 5 GB może być wykorzystany do końca Cyklu Rozliczeniowego, w którym zostanie on przyznany. Po tym terminie 

niewykorzystane jednostki z Bonusu 5 GB przepadają. 
5.6.2. W przypadku łącznego korzystania z niniejszych warunków i pakietu danych z podstawowych Warunków Oferty Promocyjnej 

(określających wysokość Abonamentu w Umowie) Bonus 5 GB sumuje się z pakietem otrzymanym w ramach podstawowych 
warunków. Następuje wówczas zwiększenie puli danych wolnej od ograniczenia szacunkowej prędkości maksymalnej o 5 
GB. Po wykorzystaniu puli danych wolnej od ograniczenia prędkości nastąpi jej zmniejszenie do końca Cyklu 
Rozliczeniowego, opisane w tych podstawowych warunkach. 

5.7. Jeśli wskazany numer należy do abonenta MIX korzystającego z taryfy Frii Mix lub użytkownika systemy T-Mobile na kartę 
korzystającego z taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy: 

5.7.1. Bonus 5 GB może być wykorzystany w ciągu 7 dni, licząc od dnia jego przyznay. 
5.7.2. Bonus 5 GB wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami 

danych, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 
5.7.3. Transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na poziomie 

protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki 
taryfikacyjnej 100 k. 

5.7.4. Zmiana  taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix, systemu na 
kartę lub do systemu abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację Bonusu 5 GB na koncie 
Abonenta/Użytkownika, a także automatyczne anulowanie niewykorzystanych danych z tego bonusu.  

5.7.5. Przyznanie Bonusu 5 GB zostanie potwierdzone wiadomością SMS wysłaną na numer, na którym Bonus 5 GB został 
aktywowany. 

6. Sprawdzenie statusu dostępnego zasobu danych jest możliwe w jeden z następujących sposobów: 
6.1. w aplikacji Mój T-Mobile, 
6.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta. 
7. Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna pod adresem www.t-mobile.pl/aplikacja dla Abonentów oraz Użytkowników korzystających z 

telefonu z systemem Android w wersji powyżej 5 lub telefonu z systemem iOS  w wersji powyżej 10  
8. Skorzystanie z niniejszych warunków nie wpływa na wysokość Kwoty Miesięcznej ani Limitu Danych UE, o których mowa w cenniku 

usług roamingowych Abonenta. 
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Znaczenie pojęć 

pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w Umowie, w szczególności w RŚUT. 
 

 
 
 
 

 
  
 



Warunki Oferty Promocyjnej „20-te urodziny oferty na kartę” dla Użytkowników T-Mobile na kartę  
 

Obowiązuje od dnia 2018-06-010  
 

 
 


