WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „STARTERY GO!”
W T-MOBILE NA KARTĘ
1.



Podstawowe informacje o ofercie
Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 13.10.2020 r. do ich wycofania przez T-Mobile
Polska S.A. lub do wyczerpania zapasów.
Warunki obowiązują w taryfie GO! w systemie T-Mobile na kartę.

2.


Co otrzymujesz ?
Oferujemy Ci Startery GO! w systemie T-Mobile na kartę, w opcjach wskazanych w tabeli poniżej:

Tabela 1:
Startery GO!

Starter
„Bez limitów”

Starter
„365 dni”

Starter
„30 GB i bez limitów”

Cena startera

5 zł

5 zł

30 zł

Kwota na start

5 zł

5 zł

30 zł

14 dni

14 dni

60 dni

dodatkowo 31 dni

dodatkowo 31 dni

dodatkowo 31 dni

Zgodnie z cennikiem
taryfy GO!

Zgodnie z cennikiem
taryfy GO!

Aktywny wariant oferty
„Bez limitu L” za 30 zł oraz
bonus 15 GB na 30 dni

Ważność Konta
(na wykonywanie i odbieranie połączeń)
Okres Pasywny
(możliwość odbierania połączeń)
Oferta na starterze


Aktywacji startera możesz dokonać na terenie Polski przy pomocy krajowego połączenia wychodzącego, wysłania
SMSa, MMSa, pobrania transmisji danych lub doładowania konta.

3.


Kwota na start
Kwotę na start na swoim koncie możesz wykorzystać od chwili aktywacji karty SIM, na usługi wymienione w cenniku taryfy
GO! lub inne, dostępne usługi dodatkowe.
Stan konta sprawdzisz ekspresowym kodem *101# oraz w aplikacji Mój T-Mobile.


4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
5.
5.1.
5.2.

Jak działa starter „30 GB i bez limitów”?
W ramach startera „30 GB i bez limitów” otrzymujesz automatycznie wariant oferty „Bez limitu L” za 30 zł, z którego
możesz korzystać od razu po aktywacji karty SIM. Usługi w ofercie są cykliczne i odnawiają się co 30 dni za 30 zł, pod
warunkiem, że będziesz posiadać środki na koncie na odnowienie tej oferty. Z usług korzystasz na Warunkach Oferty
Promocyjnej „Bez limitów” dla Użytkowników T-Mobile na kartę.
Potwierdzenie uruchomienia oferty „Bez limitu L” otrzymasz w SMS-ie po aktywacji karty SIM.
Po aktywacji karty SIM otrzymujesz również bezpłatny jednorazowy bonus 15 GB, z którego możesz korzystać przez 30
dni kalendarzowych na zasadach przewidzianych w Warunkach Oferty Promocyjnej „GB po doładowaniu” dla
Użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO!. Po wykorzystaniu bonusu, korzystanie z transmisji danych odbywa się na
zasadach Warunków Oferty Promocyjnej „Bez limitów” opisanej powyżej.
Startery są dostępne w naszych Punktach Sprzedaży i wybranych sklepach do wyczerpania zapasów.
Postanowienia końcowe
Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia cennika taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę
oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę”, Warunki
Oferty Promocyjnej „Bez limitów” oraz „GB po doładowaniu” dla Użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO!,
dostępnych na www.t-mobile.pl.
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