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Cennik Urządzeń dla WarUnkóW Oferty PrOmOCyjnej  

„T-Mobile – Nielimitowany Internet Domowy z routerem  

na 24 miesiąCe” 

1. W okresie od 2.04.2019 r. do wyczerpania zapasów urządzeń objętych promocją lub jej wycofania, T-Mobile Polska S.A. („Operator” lub 
„T-Mobile”) oferuje następujące urządzenia w cenie promocyjnej: 

 

OFERTA INTERNET DOMOWY 20 INTERNET DOMOWY 60 

Kod promocji P_ID_49_SI18_20MBS 
P_ID_49_SI18_20MBS_Z 

P_ID_65_SI18_60MBS 
P_ID_65_SI18_60MBS_Z 

Abonament* 
  

 
49,00 zł 

 

 
65,00 zł 

 

Długość czasu oznaczonego umowy 24 miesiące 

Urządzenia Cena promocyjna 

Router domowy Huawei B529 199 zł 

Router domowy Huawei B525s 49 zł 

Router domowy Huawei B528 49 zł 

Router domowy ZTE MF286** 1 zł 

Router domowy Huawei B612*** 1 zł 

          Urządzenia po 14 dniowych zwrotach**** 

Router domowy Huawei B529 99 zł 

Router domowy Huawei B525s 1 zł 

Router domowy Huawei B528 1 zł 
 
 
 
* Podana kwota uwzględnia Abonament dla pierwszych 24 Cykli Rozliczeniowych pomniejszony o ewentualny rabat za zgody marketingowe 
(5 zł); w przypadku niewyrażenia którejkolwiek z takich zgód lub odwołania suma jest wyższa o 5 zł. Szczegółowe informacje na ten temat 
znajdują się w Warunkach Oferty Promocyjnej. 
 
** Urządzenia dostępne wyłącznie w Punktach Sprzedaży  
 
*** Router dostępny wyłącznie w wybranych Punktach Sprzedaży 
 
**** Urządzenia po zwrotach 14 dniowych – urządzenia pochodzące ze zwrotów wynikających z (a) ustawowego prawa konsumenta do 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni liczonych od dnia wydania urządzenia lub (b) umownego uprawnienia 
konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w Punkcie Sprzedaży Operatora w takim samym terminie (określanego w Warunkach Oferty 
Promocyjnej jako „Opcja „Na próbę””). Urządzenia te są w pełni sprawne i kompletne. Są one w stanie, w jakim występują w sklepie 
urządzenia nowe, które były tam demonstrowane przez sprzedawcę klientowi lub testowane przez klienta w zakresie niezbędnym do 
stwierdzenia, jaki jest ich charakter/cechy lub jak one funkcjonują. Urządzenia mogły być poddane procesowi profesjonalnego odnowienia i 
mogą nosić ślady wskazanych wyżej działań, np. możliwy jest brak fabrycznych foli na obudowach i wyświetlaczu, akcesoria wchodzące w 
skład zestawu sprzedażowego mogą nie być fabrycznie zwinięte i ułożone/zapakowane, opakowania urządzeń mogą nosić widoczne ślady 
transportu/otwierania/zamykania.  Urządzenia takie można zakupić tylko podczas wizyty kuriera po zamówieniu na www.t-mobile.pl lub w 
wybranych Punktach Sprzedaży prowadzonych bezpośrednio przez Operatora. 
 
 
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki zgodnej z przepisami prawa. Podstawą do wyliczenia podatku 
VAT jest wartość opłat wyliczona według cen netto zgodnie z informacją na fakturze. Wartością opłat za Usługi Telekomunikacyjne jest sumą 
wartości wyliczonych na podstawie cen netto oraz stosownie obliczonego podatku VAT.  
 


