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Warunki Oferty PrOmOcyjnej „HaPPy friday – SuPernet VideO dVd” 

dla abOnentóW mix Oraz użytkOWnikóW t-mObile na kartę 

 
1. W okresie od dnia 09.04.2021 r. do 11.04.2021r. (włącznie), T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje 

możliwość związania się niniejszymi warunkami promocyjnymi „Happy Friday – Supernet Video DVD” i w ramach tych warunków 
bezpłatne skorzystanie z Usługi Supernet Video DVD (zwanymi dalej „Bonusem”). 

2. Z niniejszej promocji może skorzystać: 
2.1 abonent systemu Mix korzystający z taryfy Frii Mix (zwany dalej „Abonentem”), z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, 
2.2 użytkownik systemu T-Mobile na kartę korzystający z taryfy GO!, Frii (zwany dalej „Użytkownikiem”), z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej. 
3. Bonus można aktywować w okresie trwania niniejszej promocji poprzez: 

a. Aplikację Mój T-Mobile – po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile, zlecić w niej aktywację Bonusu, 

b. Wysłanie wiadomości tekstowej SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800(z możliwości aktywacji SMS wykluczona jest 

taryfa GO!). 
4. Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie Karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego 

salda konta. 
5. W ramach Bonusu Abonent/ Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z Usługi Supernet Video DVD – Usługa umożliwia 

korzystanie, w ramach mobilnego Internetu, z wybranych funkcjonalności Aplikacji Video bez pomniejszania wielkości limitu 
danych/pakietu danych aktywnego na koncie Abonenta/Użytkownika w ramach jego oferty i bez pobierania dodatkowych opłat za 
transmisję danych w ramach serwisów objętych Usługą. Szczegółowe zasady działania Usługi znajdują się w Regulaminie Usługi 
Telekomunikacyjnej „Supernet Video w T-Mobile na kartę” i Regulaminie Usługi Telekomunikacyjnej „Supernet Video” w MIX. 
Regulaminy te są wiążące dla Użytkownika/ Abonenta w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami promocji. Lista serwisów 
dostępnych w Usłudze Supernet Video DVD dostępna jest na stronie http://www.t-mobile.pl/pl/supernetvideo. 

6. Udostępnienie Bonusu nastąpi najpóźniej w ciągu 72h od wskazanego zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em.   
7. Z Bonusu można korzystać przez 5 dni, licząc od dnia jego udostępnienia. Po tym terminie Usługa się wyłączy, a opłaty za połączenia z 

Internetem będą naliczane zgodnie z warunkami Umowy, zawartymi poza niniejszym dokumentem.                                   
8. Abonent/Użytkownik może, w okresie wskazanym w pkt 1 powyżej, aktywować Bonus, a następnie korzystać z niego na warunkach 

określonych niniejszą promocją tylko jeden raz.  
9. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oferty „Nielimitowane rozmowy, SMSy i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1GB za 5zł”, 

„Nielimitowane rozmowy, SMSy i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 30 zł”, „Supernet Video za 5 zł” dla Użytkowników T-
Mobile na kartę aktywacja Bonusu nie będzie możliwa. 

10. W przypadku gdy Abonent korzysta z usługi Supernet Video świadczonej na podstawie Regulaminu Usługi Telekomunikacyjnej 
„Supernet Video” w Mix, aktywacja Bonusu nie będzie możliwa.  

11. Abonent/Użytkownik może sprawdzić status Bonusu w jeden z następujących sposobów:  
11.1. w aplikacji Mój T-Mobile, 
11.2. kontaktując się z Biurem Obsługi Użytkownika. 

12. Zmiana taryfy w obrębie Mix/T-Mobile na kartę, migracja do Heyah na kartę, migracja do systemu Mix, systemu na kartę lub do systemu 
abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację Bonusu na koncie Abonenta/Użytkownika. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami promocyjnymi zastosowanie mają pozostałe dokumenty składające się na 
Umowę. W szczególności, znaczenie pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione są w 
wiążącym Abonenta/Użytkownika RŚUT. 


