
 

WARUNKI oferty promocyjnej  „100 ZŁ NA URZĄDZENIE BEZ ABONAMENTU DLA 
KLIENTÓW T-MOBILE” 
 

1. Z niniejszych warunków promocyjnych można skorzystać w okresie od 20 października 2022 r. do ich wycofania przez T-Mobile Polska S.A. („T-Mobile”).   

2. W ramach niniejszej promocji T-Mobile oferuje Klientom, którzy spełnią kryteria określone w pkt 3, zniżkę/rabat w wysokości 100 zł brutto na zakup urządzenia w 

ramach ofert sprzedaży urządzeń bez umowy telekomunikacyjnej („Zniżka na Urządzenie”).  

3. Z promocji może skorzystać: 

3.1.  Klient, który nie wcześniej niż 20 stycznia  2021 r. zawarł z T-Mobile abonamentową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnych głosowych bez 

zakupu urządzenia w ramach oferty Oferta S, Oferta M Nielimitowana, Oferta L Nielimitowana, T-Mobile M, T-Mobile L, T-Mobile M+, T-Mobile L+, T-Mobile XL+ albo 

zwiąże się dopiero taką umową z T-Mobile. Ze zniżki na zakup urządzenia można skorzystać nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy wskazanej 

w zdaniu poprzednim. Przez zawarcie umowy/związanie się umową rozumie się również zawarcie aneksu do umowy albo 

 

3.2. Klient, który w okresie od dnia 20  grudnia 2021 r. otrzymał od T-Mobile wiadomość SMS/MMS informującą o wyłączeniu sieci 3 G i zawierającą zaproszenie do 

skorzystania ze zniżki/rabatu 100 zł. Ze zniżki na zakup urządzenia można skorzystać w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania w/w wiadomości SMS/MMS albo 

3.3. Klient, który w dniu 20 października 2022 r. otrzymał od T-Mobile wiadomość SMS/MMS z zaproszeniem do skorzystania ze zniżki/rabatu 100 zł na urządzenia:  
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB lub Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB lub Apple iPhone 13 128GB. Ze zniżki na zakup urządzenia można skorzystać w 
terminie 7dni od dnia otrzymania w/w wiadomości SMS/MMS.      
 

4. Lista urządzeń, na które można wykorzystać zniżkę oraz ich ceny znajdują się w  

„Cenniku urządzeń dla konsumenckich ofert abonamentowych na raty oraz dla konsumenckiej sprzedaży bez umowy telekomunikacyjnej w pełnej cenie i na raty w T-Mobile”.  

5. Klient może skorzystać z niniejszej promocji tylko raz. 

6. Ze Zniżki na Urządzenie można skorzystać w Punktach Sprzedaży lub podczas wizyty kuriera po złożeniu zamówienia przez telefon.  

 
 
 


