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Warunki Oferty Promocyjnej „2 razy więcej darmowych gb po 
doładowaniu” dla "T-mobile internet na kartę blueconnect - 
"darmowe gb po doładowaniu" 
 
 
1. Ogólny opis oferty 
1.1. W okresie od dnia  22.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ,T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach 

opisanych w niniejszych warunkach promocję „2 razy więcej darmowych GB po doładowaniu” (zwaną dalej „Ofertą Promocyjną”) dla 
Użytkowników taryfy Internet na kartę blueconnect w T- Mobile”, wyszczególnioną poniżej: 
 

2. Oferta Promocyjna „2 razy więcej darmowych GB po doładowaniu”  
2.1. Oferta Promocyjna skierowana jest do Klientów (zwanych dalej „Użytkownikami”): 
2.1.1. taryfy Internet na kartę blueconnect korzystających z oferty „Internet na kartę blueconnect w T-Mobile – Darmowe GB po 

doładowaniu”, którzy mieli aktywną tą taryfę przed datą udostępnienia niniejszej Oferty Promocyjnej, 
2.1.2. którzy w okresie trwania niniejszej Oferty Promocyjnej aktywowali Kartę SIM na starterze „Internet na kartę w T-Mobile z ofertą 

Darmowe GB po doładowaniu”. 
2.2. W trakcie trwania Oferty Promocyjnej, bonusowe GB zastępują dotychczas przyznawane jednostki w ramach oferty „Internet na kartę 

blueconnect w T-Mobile – Darmowe GB po doładowaniu”.  
2.3. Użytkownik w trakcie obowiązywania Oferty Promocyjnej po każdym doładowaniu otrzyma darmowe jednostki pakietowej transmisji 

danych („Pakiet GB”) zgodnie z tabelą w pkt. 2.9.  
2.4. Użytkownik otrzyma wiadomość SMS od Operatora potwierdzającą aktywację darmowego Pakietu GB.  
2.5. Korzystanie z transmisji danych w pierwszej kolejności rozliczane jest z Pakietu GB. Po wykorzystaniu Pakietu GB opłata za tr ansmisję 

danych zostanie pobrana zgodnie z promocyjną stawką za transmisję danych określoną w Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet na 
kartę blueconnect w T-Mobile – Darmowe GB po doładowaniu”. 

2.6. Transmisja danych w ramach Bonusu będzie naliczana za każde rozpoczęte 100 kB, sumarycznie za dane wysłane i odebrane na 
poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki 
taryfikacyjnej 100 kB.   Transmisja danych realizowana jest w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od 
wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie). W ramach niniejszej Oferty dostęp do sieci LTE 
aktywowany jest automatycznie i nie ma możliwości jego dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparc iu o 
szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie 
powiększany. Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE 
dostępne są na stronie www.t-mobile.pl.  

2.7. Niewykorzystane jednostki z Pakietu GB nie przechodzą na kolejne okresy z zastrzeżeniem pkt. 2.8. poniżej.  
2.8. W przypadku, gdy Użytkownik doładuje konto w okresie ważności Pakietu GB, nowa data Ważności Konta / Pakietu GB zostanie 

odpowiednio przedłużona zgodnie z wartością dokonanego doładowania , a pula niewykorzystanych jednostek z aktywnego Pakietu 
GB zostanie powiększona o nowy Pakiet GB wynikający z wartości ostatniego doładowania. 

2.9. Zasady dotyczące doładowań oraz przyznawania Pakietów GB:  
 

 
W artość doładowania 

 

 
P akiet GB 

 
W ażność Pakietu GB/ Ważność 
Konta na wykonywanie połączeń 

 
W ażność konta na pobieranie połączeń 

pr zychodzących 
5 zł – 9 zł 

 
4 GB 30 dni  Dodatkowo 31 dni 

10 zł – 19 zł 
 

8 GB 30 dni Dodatkowo 31 dni 

20 zł – 24 zł 
 

16 GB 30 dni Dodatkowo 31 dni 

25 zł – 29 zł 
 

20 GB 30 dni Dodatkowo 31 dni 

30 zł – 49 zł 
 

30 GB 30 dni Dodatkowo 31 dni 

50 zł – 99 zł 
 

50 GB 60 dni Dodatkowo 31 dni 

100 zł – 199 zł 
 

100 GB 120 dni Dodatkowo 31 dni 

200 zł - 500 zł 
 

222 GB 150 dni Dodatkowo 31 dni 

 
 
2.10. Użytkownik może sprawdzić status Pakietu GB poprzez wysłanie bezpłatnego Ekspresowego kodu *150*162*1# 
 
3. Postanowienia końcowe 
 
3.1. Zmiana taryfy w obrębie systemu T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix lub do systemu 

abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację Pakietu GB na koncie Użytkownika, a także automatyczne anulowanie 
niewykorzystanych danych z tego bonusu. 

3.2. Skorzystanie z niniejszych warunków przez Użytkownika nie ma wpływu na wysokości Opłaty, Kwotę Miesięczną lub Limit Danych UE, 
o których mowa w cenniku usług roamingowych obowiązującym Użytkownika. 

3.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. W szczególności, 
znaczenie pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w wiążącym Użytkownika RŚUT. 


