WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „ZMIANA TARYFY NA GO!”
DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ
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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.
Jeśli jesteś Użytkownikiem taryfy Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy, Internet na kartę Blueconnect możesz skorzystać
z warunków promocyjnych i zmienić obecną taryfę na taryfę GO! w systemie T-Mobile na kartę.
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Jak to działa ?
Zmiana Twojej obecnej taryfy na taryfę GO! spowoduje, że będziesz korzystać z usług telekomunikacyjnych zgodnie
z cennikiem taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę.
Po zmianie taryfy dalej będziesz mógł korzystać ze środków pochodzących z doładowań, zgromadzonych na Twoim
koncie.
Zmiana taryfy skutkuje ustawieniem nowej daty Ważności Konta, która będzie wynosić 30 dni kalendarzowych, jeżeli
dotychczasowa data Ważności Konta była krótsza niż 30 dni. Ważność Konta pozostaje jednak bez zmian, jeżeli okres
Ważności Konta w dniu zmiany taryfy był dłuższy niż 30 dni.
Możesz zlecić zmianę taryfy również w przypadku, gdy nie posiadasz konta aktywnego na połączenia wychodzące.
W takiej sytuacji Ważność Konta na połączenia wychodzące będzie wynosić 30 dni kalendarzowych po zmianie taryfy.
Zmiana taryfy jest bezpłatna.
Zmiana taryfy na taryfę GO! skutkuje automatyczną dezaktywacją wszystkich ofert cyklicznych i jednorazowych np.
"Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł", „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet
video i 10 GB za 30 zł”, "Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł", promocji,
pakietów oraz bonusów np. „Happy Fridays”, „GB po doładowaniu” aktywnych na Twoim koncie, z których korzystałeś
na obecnej taryfie.
Zmiana taryfy na GO! nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia jej aktywacji, nie później jednak niż ciągu 24h i zostanie
potwierdzona wiadomością SMS.
Jak zmienić taryfę na GO!

Tabela 1:
Oferta

Zmiana taryfy

Kodem Ekspresowym

wysyłając Ekspresowy kod *530*1#

SMS-em

o treści GO na numer 8033

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Ważne informacje
Nie masz możliwości powrotu na taryfę, z której korzystałeś przed zleceniem aktywacji taryfy GO!.
Niewykorzystane jednostki w ramach dezaktywowanych ofert, pakietów, usług, promocji po zmianie taryfy zostaną
anulowane i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
Możemy udostępnić Ci inne sposoby zmiany taryfy, niż wskazane powyżej. Informacje na ten temat dostępne są
u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika oraz w naszych Punktach Sprzedaży.
Postanowienia końcowe
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”,
dostępnych na www.t-mobile.pl
Możemy zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszej oferty promocyjnej lub dokonać zmiany jej warunków
w każdym czasie. Oznacza to, iż będziesz mógł korzystać z usług w ramach tej oferty, do ostatniego dnia ich ważności,
przewidzianego warunkami promocyjnymi. Po zakończeniu oferty nie będziesz miał możliwości jej ponownej aktywacji.

