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Warunki Oferty Promocyjnej  
„Starter z ofertą Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do 
wszystkich, supernet Video i 1 GB za 5 zł na próBę” 

1. Ogólny opis oferty 
W okresie od 13.10.2020 r. do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, T-Mobile Polska S.A. 
(zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Starter T- Mobile 
na kartę wyszczególniony poniżej: 
 

Starter T-Mobile na kartę z ofertą Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł na próbę 

Taryfa Frii  

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 5 zł z VAT 

Oferta 
Ofertę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video 
i 1 GB za 5 zł na próbę” („Oferta Promocyjna”) włączaną na zasadach 
opisanych w pkt. 2.1.   

 
2. Oferta Promocyjna „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł” na próbę.  
2.1. Użytkownikowi, który w okresie trwania niniejszej promocji aktywował Kartę SIM, zostaje automatycznie włączona oferta 

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł na próbę” pod warunkiem, że Użytkownik 
otrzyma od Operatora wiadomość SMS potwierdzającą prawidłową aktywację tej Oferty Promocyjnej na Karcie SIM Użytkownika.  

2.2. W ramach Oferty Promocyjnej Użytkownik w okresie próbnym tj. przez 5 kolejnych dni kalendarzowych, licząc od momentu aktywacji 
Karty SIM, otrzymuje bez opłat następujące usługi dające możliwość: 

2.2.1. wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A na numery sieci komórkowych i 
stacjonarnych.  Usługa ta nie dotyczy wykonywania połączeń video, połączeń przekierowanych, połączeń w roamingu z wyłączeniem 
Strefy Roamingowej 1A, połączeń na numery międzynarodowe, usługowe, specjalne oraz premium, 

2.2.2. wysyłania nielimitowanej liczby wiadomości tekstowych SMS. Usługa dotyczy wysyłania wiadomości SMS w Polsce oraz Strefie 
Roamingowej 1A na numery komórkowe. Usługa nie dotyczy wiadomości wysyłanych w roamingu z wyłączeniem Strefy Roamingowej 
1A, na numery międzynarodowe, stacjonarne, usługowe, o podwyższonej płatności (premium), 

2.2.3. wysyłania nielimitowanej liczby wiadomości MMS. Usługa dotyczy wysyłania wiadomości MMS w Polsce oraz Strefie Roamingowej 1A 
na numery komórkowe. Usługa nie dotyczy wiadomości wysyłanych w roamingu z wyłączeniem Strefy Roamingowej 1A, na numery 
międzynarodowe, stacjonarne, usługowe, o podwyższonej płatności (premium), 

2.2.4. korzystania z usługi Supernet Video DVD – usługa dotyczy korzystania z videostramingu w Polsce bez limitu danych i bez 
pomniejszania pakietów danych dostępnych na koncie Użytkownika. Szczegółowe zasady działania usługi znajdują się w 
Regulaminie Usługi Telekomunikacyjnej „Supernet Video w T-Mobile na kartę”. Aktualna lista serwisów dostępnych w usłudze 
Supernet Video DVD dostępna jest na stronie www.t-mobile.pl/pl/supernetvideo, 

2.2.5. korzystania z pakietu Internetu mobilnego„1 GB Internetu” – pakiet danych o wielkości 1 GB do wykorzystania na pakietową 
transmisję danych w Polsce oraz w Strefie Roamingowej 1A, z zastrzeżeniem postanowień wiążącego Użytkownika Cennika 
roamingowego.  

2.3. Po upływie nieodpłatnego 5-dniowego okresu próbnego, świadczenie ww. usług zostanie przedłużone w sposób automatyczny w płatny 
okres na zasadach określonych w Warunkach Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet 
Video i 1GB za 5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę, z Opłatą Cykliczną wynoszącą 5 zł w Okresie Rozliczeniowym trwającym 5 
dni. 

2.4. Użytkownik może sprawdzić status usług poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *150*161*1# lub w menu *104#.  
2.5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili dokonać dezaktywacji automatycznego przedłużenia świadczenia usług w tryb płatny lub 

wyłączenie usług w okresie płatnym, jak i bezpłatnym poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *150*161*3#. 
2.6. Pozostałe warunki świadczenia usług regulują Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, 

Supernet Video i 1 GB za 5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę. 
2.7. Włączenie Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł na próbę” nie 

wyklucza możliwości zmiany tej Oferty Promocyjnej przez Użytkownika na inną ofertę dostępną na stronie www.t-mobile.pl, w aplikacji 
Mój T-Mobile lub wskazaną na opakowaniu startera. 

2.8. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej po dokonaniu aktywacji Karty SIM oraz po pierwszym doładowaniu kwotą określoną poniżej, 
Użytkownik może otrzymać wiadomość SMS od Operatora z informacją w jaki sposób może zmienić Ofertę Promocyjną na następujące, 
inne oferty: 

2.8.1. Po dokonaniu aktywacji Karty i doładowaniu kwotą 25,00 – 29,99 zł informację o metodach włączenia oferty „Bez limitu M” w taryfie 
GO!” w T-Mobile na kartę lub 

2.8.2. Po doładowaniu kwotą min. 30 zł - informację o metodach włączenia oferty „ Bez limitu L” w taryfie GO! w T-Mobile na kartę. 
2.9. Skorzystanie z ofert „Bez limitu M” lub „Bez limitu L” wiązać się z będzie z migracją Użytkownika na taryfę GO! w T-Mobile na kartę. 

której szczegóły opisane są w Warunkach Oferty Promocyjnej „Zmiana taryfy na GO!”. 
 
3. Postanowienia końcowe 
3.1. Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń 

przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20 
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń 
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie 
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie.  

3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na  
http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań) oraz Warunki Oferty Promocyjnej 
„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę, Warunki 
Oferty Promocyjnej „Bez limitów” dla Użytkowników T-Mobile na kartę. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na 
stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl. 

http://www.t-mobile.pl/pl/supernetvideo
http://www.t-mobile.pl/
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3.3. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stan konta oraz wartość 
poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana 
jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza. 


