
 

Obowiązuje od dnia 2020.02.28  1 
 

 

Warunki Oferty PrOmOcyjnej „Happy Fridays - 60 minut lub SMS-óW 

do UE” 

 
1. W okresie od dnia 28.02.2020 r. do 01.03.2020r.(włącznie), T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje 

możliwość związania się niniejszymi warunkami opisującymi usługę „60 minut/SMS na 30 dni do UE” („Bonus”). Abonent korzystający z 
Bonusu dalej będzie zwany „Abonentem”. 

2. Z niniejszej oferty mogą skorzystać abonenci Operatora korzystający z taryfy T. 
3. Abonent ma prawo w okresie oferowania niniejszych warunków, wyłącznie w aplikacji Mój T-Mobile, zlecić aktywację bezpłatnego, niżej 

opisanego Bonusu. 
4. Bonus zostanie aktywowany w ciągu 72 godzin od momentu złożenia przez Abonenta dyspozycji aktywacji w aplikacji Mój T-Mobile. O 

fakcie aktywowania Bonusu Abonent zostanie poinformowany SMS-em. Bonus jest ważny przez 30 dni od momentu jego aktywacji. 
5. W ramach Bonusu Abonent może korzystać, w ciągu 30 dni jego aktywności, z opisanego w niniejszych warunkach pakietu 60 

jednostek. Jednostką jest minuta międzynarodowego głosowego połączenia wychodzącego lub SMS międzynarodowy wychodzący – w 
każdym przypadku tylko z kraju do Strefy międzynarodowej 1A.  

6. Z chwilą utraty ważności (wskazane wyżej 30 dni) zawarte w nim niewykorzystane jednostki przepadają.   
7. Bonus obowiązuje na wychodzące międzynarodowe połączenia lub SMS-y do krajów Strefy międzynarodowej 1A obejmującej Unię 

Europejską oraz państwa nienależące do Unii, ale należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (aktualna, szczegółowa lista 
państw/terytoriów wchodzących w skład Strefy międzynarodowej 1A znajduje się na www.t-mobile.pl).                                   

8. Korzystanie z Bonusu oznacza zużywanie objętych nim jednostek. 
9. Bonus jest usługą jednorazową tj. nie odnawia się automatycznie w kolejnym Cyklu Rozliczeniowym. 
10. Abonent może aktywować Bonus tylko jeden raz i tylko w okresie oferowania niniejszych warunków (patrz pkt 1 powyżej), wyłącznie w 

aplikacji Mój T-Mobile. 
11. Minuty i SMS-y z Bonusu rozliczane są w pierwszej kolejności, przed odpowiednimi minutami i SMS-ami pochodzącymi z innych, 

udostępnionych Abonentowi pakietów. 
12. Abonent może sprawdzać liczbę wykorzystanych jednostek z  Bonusu w aplikacji Mój T-Mobile.  Połączenia w ramach jednostek 

pochodzących z Bonusu naliczane są, odpowiednio, za każdą rozpoczętą minutę połączenia lub każdy wysłany SMS. 
13. Bonus nie dotyczy transmisji danych, połączeń wideo, połączeń na numery alarmowe, usługowe, specjalne, Numery Premium. Nie 

dotyczy on też SMSów i MMSów wysyłanych na numery specjalne, premium i usługowe. 
14. Abonent może sprawdzić status „Bonusa” w jeden z następujących sposobów: 

14.1. w aplikacji Mój T-Mobile, 
14.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Abonenta. 

15. 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. 


