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ŚMIESZNE CENY!

SMARTFONY

Cena promocyjna 1 zł dotyczy Samsung Galaxy A40 i obowiązuje w abonamencie za 99 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem 
na 24 miesiące. Oferta rodzinna”. Cena promocyjna 1 zł dotyczy Samsung Galaxy A70 i obowiązuje w abonamencie za 119 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, 
T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem na 24 miesiące. Oferta rodzinna”. Podane abonamenty obejmują rabat w wysokości 10 zł/mies. za zgody marketingowe 
i fakturę elektroniczną. Szczegóły, w tym rodzaje usług świadczonych w ramach abonamentów, w warunkach ofert promocyjnych, w odpowiednich cennikach 
urządzeń oraz na www.t-mobile.pl

SAMSUNG
GALAXY A40

  Wyświetlacz 
sAMOLED FHD+ 5,9"

  Aparat główny 16+5 Mpix

  8-rdzeniowy procesor

  Funkcja rozpoznawania twarzy

GIGAPACZKA

30 GB
W ABONAMENCIE

SAMSUNG 
GALAXY A70

  Wyświetlacz 
sAMOLED FHD+ 6,7" 

  Aparat główny 32+8+5 Mpix

  8-rdzeniowy procesor

 Szybkie ładowanie

GIGAPACZKA

30 GB
W ABONAMENCIE

zł

zł

zł

zł

Podane wysokości abonamentów dla Duetu i dla Rodziny dotyczą jednej umowy i uwzględniają rabat wynikający z zawarcia Zestawu Umów w ramach WOP „T-Mobile 
– Dla rodziny” oraz rabat w wysokości 10 zł/mies. za zgody marketingowe i fakturę elektroniczną. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych i na www.t-mobile.pl 
Szczegóły oferty Supernet Video HD na stronie 5.

ABONAMENT

Potrzebujesz więcej Internetu? Aktywuj 5 GB za 15 zł w aplikacji Mój T-Mobile, 
wysyłając SMS o treści TAK pod numer 8026 lub u konsultanta.

49 zł/mies.
za osobę

69 zł/mies.
za osobę

44 zł/mies.
za osobę

64 zł/mies.
za osobę

44 zł/mies.
za osobę

39 zł/mies.
za osobę

–

–

Abonament 
Dla Duetu

Abonament 
Dla Rodziny

15 GB5 GB 30 GB 
70 GB 

+ Supernet 
Video HD

od + 40 zł/
mies.

od + 70 zł/
mies.

od + 20 zł/
mies.

Bez limitu

od + 20 zł/
mies.

Oferta 
ze smartfonem

Internet 
z maksymalną 

prędkością
w kraju

Rozmowy
SMS-y, MMS-y 

do wszystkich w kraju 
i w roamingu w UE

39 zł/mies. 49 zł/mies. 59 zł/mies. 79 zł/mies.

WYBIERZ GIGATARYFY, 
KTÓRE NIGDY NIE ZWALNIAJĄ
•  Jeszcze więcej GB z maksymalną dostępną prędkością.
•  Jeszcze więcej zniżek rodzinnych.
•  Video bez limitu danych w jakości HD.

W cenie abonamentu uwzględniono rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5zł/mies. i fakturę elektroniczną w wysokości 5 zł/mies.
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ŚMIESZNE CENY!

Cena promocyjna 1 zł dotyczy Huawei P30 lite i obowiązuje w abonamencie za 99 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem 
na 24 miesiące. Oferta rodzinna”.Podany abonament obejmuje rabat w wysokości 10 zł/mies. za zgody marketingowe i fakturę elektroniczną. Szczegóły, 
w tym rodzaje usług świadczonych w ramach abonamentu, w warunkach oferty w odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl

SMARTFONY

WYKORZYSTAJ SWOJE GIGABAJTY TAK, JAK LUBISZ

252
godziny

108
godzin

18
godzin

67
meczów

29
meczów

5
meczów

397
godzin

66
godzin

926
godzin

30 GB

5 GB

70 GB

Włącz Supernet Video prosto i wygodnie:

Wysyłając SMS o treści DVD START
lub HD START pod bezpłatny nr 80200W aplikacji Mój T-Mobile

Dzwoniąc na infolinię pod nr 602 900W najbliższym sklepie T-Mobile

Pomiary przeprowadzono przez T-Mobile przy użyciu smartfonów Samsung Galaxy S6 i Samsung Galaxy A3 z ofertą na Taryfi e T. Podane wartości to faktyczne
zużycie pakietu danych w systemach billingowych T-Mobile. Pomiary zostały przeprowadzone z wykorzystaniem serwisów: Netfl ix dla fi lmów (uwzględniono 
jakość SD), IPLA (mecz o długości 90 min) i TIDAL. W przypadku aktywacji subskrypcji TIDAL w T-Mobile za 19,90 zł/mies. pakiet danych nie jest zużywany.
„Video bez limitu danych” oznacza, że odtwarzanie treści video w ramach aplikacji poszczególnych serwisów nie pomniejsza pakietu danych bądź, gdy Abonent 
korzysta z usługi Internet bez limitu danych, nie zbliża do poziomu zużycia danych, przy którym następuje ograniczenie maksymalnej prędkości Internetu. 
Liczba serwisów może ulec zmianie. Hasło reklamowe i cena dotyczą korzystania z serwisów video w kraju. Podane opłaty nie obejmują przewidzianych 
przez serwisy opłat za korzystanie z ich zasobów. W opcji Supernet Video DVD maksymalna prędkość transmisji danych – 1,5 Mb/s; jakość – 480p. W opcji 
Supernet Video HD maksymalna prędkość transmisji danych – 5 Mb/s; jakość – 1080p. Osiągnięcie tych parametrów uzależnione jest od spełnienia określonych 
warunków technicznych i technologicznych. Szczegóły w Regulaminie Usługi Telekomunikacyjnej „Supernet Video” na www.t-mobile.pl/pl/supernetvideo

VIDEO BEZ LIMITU DANYCH
Oglądaj w kraju fi lmy, seriale, klipy muzyczne na smartfonie bez zużywania pakietu danych. 
Włącz Supernet Video w jakości DVD za 5 zł/mies. lub w jakości HD za 15 zł/mies.

Słuchaj muzykiOglądaj fi lmy Oglądaj mecze

albo

albo

albo

albo

albo

albo

USŁUGI DLA CIEBIE

WYŚWIETLACZ 
 sAMOLED FHD+ 6,15"

APARAT GŁÓWNY
48+8+2 Mpix

8-RDZENIOWY 
PROCESOR

BATERIA 
3340 mAh

GIGAPACZKA

15 GB
W ABONAMENCIE

zł

54



SMARTFONY

Cena promocyjna 1 zł dotyczy Nokia 5.1 Plus i obowiązuje w abonamencie za 79 zł/mies. w ofercie „T-Mobile S z telefonem na 24 miesiące”. Cena promocyjna 
1 zł dotyczy Samsung Galaxy A20e i obowiązuje w abonamencie za 89 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem na 24 miesiące. 
Oferta rodzinna”. Cena promocyjna 1 zł dotyczy Huawei P smart 2019 i obowiązuje w abonamencie za 89 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL 
z telefonem na 24 miesiące. Oferta rodzinna”.

SMARTFONY

HUAWEI
P SMART Z

  Wyświetlacz 
Full HD+ 6,59"

  Aparat główny 
16+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

MOTOROLA
ONE ACTION

  Wyświetlacz 
Full HD+ 6,3"

  Aparat główny 
12+5 Mpix 
+ kamera akcji

  8-rdzeniowy 
procesor

HUAWEI
P SMART 2019

  Wyświetlacz 
Full HD+ 6,21"

  Aparat główny 
13+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

SAMSUNG
GALAXY A20E

   Wyświetlacz 
TFT HD+ 5,8"

  Aparat główny 
13+5 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

NOKIA
5.1 PLUS

  Wyświetlacz 
HD+ 5,8"

   Aparat główny 
13+5 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

HUAWEI
P30

  Wyświetlacz 
6,1" OLED FHD

  Aparat główny 
40+16+8 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

1ZŁ

S
1ZŁ 1ZŁ

WYBIERZ SUPERSMARTFONY W WYPRZEDAŻOWYCH CENACH

1ZŁ 1ZŁ 1ZŁ

L

Cena promocyjna 1 zł dotyczy Huawei P smart Z i obowiązuje w abonamencie za 99 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem na 
24 miesiące. Oferta rodzinna”. Cena promocyjna 1 zł dotyczy Motorola One Action i obowiązuje w abonamencie za 99 zł/mies. w ofercie „T-Mobile M, T-Mobile L 
i T-Mobile XL z telefonem na 24 miesiące. Oferta rodzinna”. Cena promocyjna 1 zł dotyczy Huawei P30 i obowiązuje w abonamencie za 139 zł/mies. w ofercie 
„T-Mobile M, T-Mobile L i T-Mobile XL z telefonem na 24 miesiące. Oferta rodzinna”. Podane abonamenty obejmują rabat w wysokości 10 zł/mies. za zgody 
marketingowe i fakturę elektroniczną. Szczegóły, w tym rodzaje usług świadczonych w ramach abonamentów, w warunkach ofert promocyjych, w odpowiednich 
cennikach urządzeń oraz na www.t-mobile.pl
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Zarządzaj swoją siecią domową na mojewifi .t-mobile.pl

INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

Podane abonamenty zawierają rabaty w wysokości 10 zł/mies. za zgody marketingowe i fakturę elektroniczną. Router WiFi Standard udostępniany jest w ramach 
opłaty abonamentowej. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, cenniku taryfy oraz na www.t-mobile.pl

ŚWIATŁOWÓD

Aktywacja, instalacja oraz Router WiFi Standard w cenie abonamentu.

ROUTER WIFI STANDARD
SAGEMCOM

  Równoczesna obsługa dwóch pasm Wi-Fi:
2,4 GHz (do 300 Mb/s)/5 GHz (do 866 Mb/s) 

  Obsługa połączenia Gigabit Ethernet – do 1000 Mb/s, 
3 porty LAN

  Przycisk WPS do łatwego podłączania urządzeń 
do sieci Wi-Fi

Surfujesz komfortowo po sieci, nawet gdy z domowego Wi-Fi korzysta wielu 
użytkowników jednocześnie.

Oglądasz fi lmy i seriale w 4K bez oczekiwania na rozpoczęcie odtwarzania, 
bez zacinania i spadków jakości.

Pobierasz i instalujesz gry z sieci oraz grasz online bez lagów 
i odczuwalnych opóźnień.

LTE ROUTER 
HUAWEI B529

  Superszybka transmisja danych LTE (do 300 Mb/s)

  Równoczesna obsługa dwóch pasm Wi-Fi: 
2,4 GHz/5 GHz

  1 złącze LAN/WAN

  Wi-Fi – obsługa do 64 urządzeń

  Wbudowana bateria (możliwość pracy 
ok. 1 godz. bez zasilania)

INTERNET DLA DOMU

INTERNET DLA DOMU

Bez ryzyka 
Testujesz usługę przez 14 dni w swoim domu. W tym czasie możesz z niej zrezygnować.

Bez ukrytych opłat
Nie płacisz za utrzymanie łącza lub drogi telefon stacjonarny.

Prosta instalacja
Internet dla domu uruchamiasz prosto, bez pomocy fachowca. 
Wystarczy tylko podłączyć router do prądu i już możesz korzystać!

Zniżki w ofercie rodzinnej
Dobierz do Internetu dla domu abonament komórkowy i zyskuj zniżki w ofercie rodzinnej.

Bez limitu danych 
300 GB z pełną prędkością

do 900 Mb/s
Bez limitu danych

200 GB z pełną prędkością
do 600 Mb/s

Bez limitu danych
100 GB z pełną prędkością

do 300 Mb/s

79 zł/mies.89 zł/mies.

69 zł/mies.69 zł/mies.

59 zł/mies.59 zł/mies.

Internet dla domu
Limit danych w krajuInternet światłowodowy

W ofercie „Internet dla domu” w usłudze Internet bez limitu danych, po przekroczeniu 100/200/300 GB w cyklu, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu 
do maks. 1 Mb/s do końca tego cyklu. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl. Podane abonamenty 
obejmują rabat w wysokości 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Szczegóły, w tym rodzaje usług świadczonych w ramach abonamentu w warunkach oferty 
promocyjnej, w odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl

W cenie abonamentu uwzględniono rabaty za zgody marketingowe 

w wysokości 5zł/mies. i za fakturę elektroniczną w wysokości5zł/mies.

W cenie abonamentu uwzględniono
rabat za zgody marketingowe w wysokości 5zł/mies.
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INTERNET MOBILNY

INTERNET MOBILNY

Podane abonamenty obejmują rabat w wysokości 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, odpowiednim cenniku urządzeń 
oraz na www.t-mobile.pl

ALCATEL 
LINK ZONE CAT. 7

  Superszybka transmisja danych 
– pobieranie/wysyłanie danych 300/100 Mb/s

  Bateria 2150 mAh

  Równoczesna obsługa dwóch pasm Wi-Fi: 
2,4 GHz/5 GHz 

   Wi-Fi – obsługa do 32 urządzeń

ALCATEL 
LINK ZONE CAT. 7

Cena promocyjna 1 zł dotyczy Huawei MediaPad T5 10 i obowiązuje w abonamencie za 49 zł/mies. w ofercie „Internet mobilny z laptopem na raty w T-Mobile”. 
Cena promocyjna 99 zł  dotyczy Lenovo Tab E10 i obowiązuje w abonamencie za 49 zł/mies. w ofercie „Internet mobilny z tabletem w T-Mobile”. Cena promocyjna 
99 zł  dotyczy Zestawu Acer Aspire 1 A114-32 z mobilnym routerem Alcatel Link Zone cat7 i obowiązuje w abonamencie za 69 zł/mies. w ofercie „Internet mobilny 
z tabletem na raty w T-Mobile”. Podane abonamenty obejmują rabat w wysokości 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Szczegóły, w tym rodzaje usług świadczonych 
w ramach abonamentu w warunkach oferty promocyjnej, w odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl

POLECANE LAPTOPY I TABLETY
W OFERCIE Z INTERNETEM 50 GB

ZESTAW

ACER
ACER ASPIRE 1 A114-32

  Ekran HD 14"

  Procesor Intel® Celeron® N4000

   Dysk EMMC 64 GB/4 GB RAM

LENOVO
TAB E10 

  Wyświetlacz 
IPS HD 10,1"

  4-rdzeniowy 
procesor

 Pamięć 16 GB/2 GB RAM

URZĄDZENIA

Zapytaj konsultanta o ofertę z tabletem lub laptopem w atrakcyjnych cenach. 

30 GB
Limit danych w kraju29 zł/mies.

25 GB
Limit danych w kraju

Bez 
urządzenia25 zł/mies.

50 GB 
Limit danych w kraju

Z routerem
lub modemem

39 zł/mies.

Internet mobilny

HUAWEI
MEDIAPAD T5 10 

  Wyświetlacz IPS 10,1"

  8-rdzeniowy procesor

   Pamięć 16 GB/2 GB RAM

1ZŁ 99 ZŁ

99 ZŁ

W cenie abonamentu uwzględniono
rabat za zgody marketingowe w wysokości 5zł/mies.
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T-Mobile uzyskał największą prędkość pobierania danych w obu technologiach 
dostępu do Internetu mobilnego: LTE oraz 3G.

T-Mobile Polska S.A. został wyróżniony certyfi katem Best in Test w latach 2015, 2016, 2017 i 2019, osiągając najwyższy łączny wynik dla usług głosowych i transmisji danych. W 2019 r. w dniach
12.01–12.03. badanie było przeprowadzone w dużych miastach, mniejszych miastach i miejscowościach oraz na drogach. Specjalistycznych pomiarów dokonano w formie badań Drive Test przy
użyciu smartfona Samsung Galaxy S8 cat16 z szybkością pobierania 1000 Mb/s i wysyłania 105 Mb/s. Badanie zostało przeprowadzone przez fi rmę umlaut (dawniej P3 communications GmbH)
na zlecenie T-Mobile Polska S.A. Certyfi kat Best in Test dostępny jest na www.najlepszasiec.pl i www.umlaut.com/en/benchmarking/poland
W rankingach rocznych SpeedTest.pl w 2017 i 2018 roku T-Mobile Polska S.A. zwyciężył w obu kategoriach Internetu mobilnego: ogólnej (3G/LTE) oraz LTE. Zasady przeprowadzania testów oraz 
wyniki rankingów rocznych na www.speedtest.pl. W testach zostały wykorzystane urządzenia mobilne/końcowe z systemem Android lub iOS, takie jak smartfony i tablety.
W rankingu rocznym Internetu mobilnego RFBENCHMARK w 2019 roku T-Mobile Polska S.A. zwyciężył w kategorii pobierania danych w obu technologiach (LTE i 3G). Zasady przeprowadzania 
testów oraz wyniki rankingów rocznych na www.rfbenchmark.pl. W testach zostały wykorzystane 
urządzenia mobilne/końcowe z systemem Android lub iOS, takie jak smartfony i tablety.

Prezentowane warunki ofert mogą ulec zmianie. W ofertach z urządzeniem/zestawem urządzeń podane 
opłaty miesięczne obejmują abonament albo abonament i raty za sprzęt. Urządzenia/zestawy urządzeń 
są dostępne w cenie promocyjnej albo w ofercie na raty z opłatą na start, gdzie całkowitą cenę 
urządzenia/zestawu urządzeń stanowi opłata na start i suma rat uiszczanych w opłatach miesięcznych. 
Nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y dostępne są w kraju i pod warunkiem standardowego 
korzystania, w roamingu w UE. Wielkość pakietów Internetu, dostępnych w UE w ramach ponoszonej 
przez Klienta opłaty miesięcznej lub abonamentu, oraz obowiązujące opłaty po ich wykorzystaniu 
są zgodne z cennikiem. Szczegóły ofert w cennikach i regulaminach dostępnych w punktach 
sprzedaży i na www.t-mobile.pl. Technologia LTE dostępna jest w wybranych miastach i na obszarach 
okołomiejskich w Polsce. Aktualne mapy zasięgu LTE dostępne są na stronie www.t-mobile.pl

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
www.t-mobile.pl

Infolinia Handlowa: 
801 202 602 
22 413 33 10

Biuro Obsługi Abonenta: 
602 900 000

Opłata za połączenie wg cennika 
wybranego operatora.

WYGRYWAMY W TESTACH!

900

700

910
863 858

824

T-Mobile Operator 2 Operator 3 Operator 4

T-MOBILE OTRZYMAŁ CERTYFIKAT BEST IN TEST

Już po raz piąty T-Mobile otrzymał najwyższą notę w badaniu jakości sieci
przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badawczy. T-Mobile uzyskał łącznie 
910 punktów, wygrywając pod względem jakości połączeń głosowych oraz usług 
transmisji danych.

Dwa lata z rzędu w niezależnych testach konsumenckich SpeedTest.pl T-Mobile 
zwyciężył w obu kategoriach Internetu mobilnego: ogólnej (3G/LTE) oraz LTE.
Bieżące wyniki sprawdzaj na www.speedtest.pl

Szczegóły na www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/happy-fridays

www.rfbenchmark.pl

Dzięki apce
Mój T-Mobile co piątek 
odbierz prezent!


