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                 PROMOCJA CENOWA HAPPY FRIDAY – URZĄDZENIA 

 

1. W okresie od dnia 19 marca 2021r. do dnia 21 marca 2021 r. T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) umożliwia abonentowi T-Mobile  

korzystającemu z taryfy T, T data, Rodzina, Frii Mix (dalej „Abonent”) oraz użytkownikowi systemu T-Mobile na kartę korzystającemu z 

taryfy GO, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy (dalej „Użytkownik”) pozyskanie kodu rabatowego związanego z hasłem „Happy Friday’s” 

(dalej „Kod Rabatowy”).   

2. Kod Rabatowy uprawnia do obniżenia ceny urządzenia lub zestawu urządzeń, o którym mowa poniżej (dalej „Urządzenie”).  

3. Kod Rabatowy będzie udostępniony Abonentom oraz Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę marketingową  

„T-Mobile Marketing”.  

4. Kod Rabatowy będzie można otrzymać w okresie trwania niniejszej promocji poprzez:  

a. Aplikację Mój T-Mobile – warunkiem pozyskania Kodu Rabatowego jest zalogowanie się w okresie trwania promocji do aplikacji 

Mój T-Mobile i odebranie Kodu Rabatowego na udostępnionej w aplikacji stronie lub  

b. Wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. W bezpłatnej wiadomości zwrotnej 

Abonent/Użytkownik otrzyma Kod Rabatowy.  

5. Kod Rabatowy uprawnia do obniżki ceny Urządzenia kupowanego w oparciu o umowę sprzedaży:  

a. w ramach jednej oferty z abonamentową umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieraną na czas określony 24 

miesięcy oraz,  

b. wyłącznie w związku z ofertą usług telekomunikacyjnych taryfy T w opcjach S, M, L:  

i. w ramach pierwszej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej na www.tmobile.pl dla danego numeru 

telefonu   

ii. w ramach oferty, dla której właściwy jest „Cennik urządzeń dla konsumenckich ofert abonamentowych T-Mobile”  

6. Aby skorzystać z niniejszej promocji należy do 23 marca 2021r. (włącznie) przed zawarciem umowy sprzedaży, o której mowa w pkt 5 

powyżej:  

a. podać Kod Rabatowy konsultantowi T-Mobile – w przypadku Punktu Sprzedaży lub zamówienia telefonicznego, albo  

b. wpisać Kod Rabatowy w przypadku składania zamówienia na www.t-mobile.pl.   

7. Podanie/wpisanie Kodu Rabatowego przed zawarciem wskazanej w pkt 5 umowy sprzedaży spowoduje, że cena Urządzenia ulegnie 

obniżeniu w stosunku do ceny wskazanej w cenniku, wymienionym w pkt 5.b.ii powyżej.   

8. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży minimalna cena telefonu (po uwzględnieniu rabatu związanego z Kodem Rabatowym) nie 

może być niższa niż 0,05 zł (co nie oznacza, że cena po tym rabacie wyniesie 0,05 zł).  

9. Rabat przyznawany na podstawie Kodu Rabatowego wynosi maksymalnie 100 zł.   

10. Niniejszy cennik nie staje się częścią żadnej z umów.  
 

  


