
 

Obowiązuje od 2019-09-02  1 
  

 

Warunki Oferty PrOmOcyjnej „5 GB Więcej W Pełnej PrędkOści” 
 

1. W okresie od dnia 02.09.2019 r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje 
następujące warunki.  

2. Z niniejszej oferty może skorzystać abonent T-Mobile w ramach Umowy wykonywanej w oparciu o taryfę T i obejmującej  
usługi głosowe oraz jedną z następujących opcji usługi Mobilnego Internetu: pakiet „Supernet bez limitu danych”, 
„Supernet bez limitu GB”, „Internet bez limitu danych 10”, „Internet bez limitu danych 20”, „Internet bez limitu danych 
15”, „Internet bez limitu danych 25”, Supernet 5 GB, Supernet 30 GB lub Supernet 70 GB. Abonent taki dalej zwany jest 
„Abonentem”. 

3. Skorzystanie z niniejszych warunków oznacza otrzymanie dodatkowego zasobu 5 GB, wolnego od ograniczenia/obniżenia 
szacunkowej maksymalnej prędkości, o którym mowa w Warunkach Oferty Promocyjnej wskazujących wysokość 
Abonamentu (dalej „Zasób 5 GB”).  

4. Gigabajty z Zasobu 5 GB będą wykorzystane po skonsumowaniu wszystkich gigabajtów wolnych od ograniczeń/obniżenia 
szacunkowej maksymalnej prędkości należnych Abonentowi na podstawie Warunków Oferty Promocyjnej wskazujących 
wysokość Abonamentu.  

5. Abonent może związać się niniejszymi warunkami zamawiając wskazany zasób danych 5GB: 
5.1. wysyłając SMS o treści TAK na numer 8026, albo 
5.2. aktywując je w Internetowym Systemie Obsługi, w tym w aplikacji Mój T-Mobile. 
6. Wskazany Zasób 5 GB zostanie aktywowany w ciągu 48h od jego zamówienia. Nie jest on usługą cykliczną – w celu 

otrzymania wskazanego Zasobu 5 GB, każdorazowo należy go zamówić we wskazany wyżej sposób. 
7. Zasób ten można zamówić i otrzymać tylko raz w Cyklu Rozliczeniowym. Po zakończeniu tego cyklu niewykorzystane 

jednostki z Zasobu 5 GB przepadają.  
8. Za każdy otrzymany Zasób 5 GB Abonent będzie obciążany opłatą 15 zł. Cena ta zawiera podatek VAT naliczony zgodnie 

z przepisami prawa. 
9. W przypadku wykorzystania całego Zasobu 5 GB przed upływem Cyklu Rozliczeniowego,  zasady świadczenia transmisji 

danych w ramach Mobilnego Internetu wynikać będą z warunków Umowy, zawartych poza niniejszym dokumentem. W 
szczególności, jeśli Warunki Oferty Promocyjnej wskazujące wysokość Abonamentu, przewidują ograniczenie/obniżenie 
szacunkowej maksymalnej prędkości po wykorzystaniu określonej puli danych, to po wyczerpaniu Zasobu 5 GB nastąpi 
takie jej ograniczenie/obniżenie. 

10. Abonent może sprawdzić status Zasobu 5 GB w jeden z następujących sposobów: 
10.1. w aplikacji Mój T-Mobile, albo 
10.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta. 
11. Zasób 5 GB dostępny jest w zasięgu Sieci i w ograniczonym zakresie Strefie Roamingowej 1A (zgodnie z zawartymi w 

Umowie zasadami korzystania z Mobilnego Internetu w tej strefie). 
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. Znaczenie 

pojęć pisanych z dużej litery a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w Umowie, w szczególności w 
RŚUT. 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 


