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WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ „100 GB EKSTRA NA START”  
DLA UŻYTKOWNIKÓW T-MOBILE NA KARTĘ 

 
1.1. Z niniejszych warunków promocyjnych możesz skorzystać od dnia 24.02.2023 r. do 31.03.2023 r. włącznie lub do ich 

wycofania przez T-Mobile Polska S.A. 
1.2. Z warunków tych możesz skorzystać jedynie w systemie T-Mobile na kartę w taryfie GO!.  
1.3. Aktywowanie jednorazowego pakietu udostępnianego na podstawie tych warunków możliwe jest tylko raz dla danego 

Numeru Telefonu i tylko przy pierwszej aktywacji jednej z następującej cyklicznych usług: GO! M za 35 zł, GO! M+UA za 40 
zł lub GO! L za 45 zł - dostępnych w ramach Warunków Oferty Promocyjnej „GO!” w T-Mobile na kartę.  
 

 
2.1. Skorzystanie z tych warunków oznacza otrzymanie jednorazowego pakietu 100 GB, do wykorzystania w ciągu 30 dni 

(dalej Bonus). 
 

 
▪ Włączenie Bonusu nastąpi automatycznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od pierwszej aktywacji jednej z cyklicznych usług 

z ppt 1.3 wyżej. Zostanie to potwierdzone wiadomością SMS.  
 

 
4.1. Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie Karty SIM w ofercie GO! umożliwiającej wykonywanie połączeń 

wychodzących oraz dodatniego salda konta. 
4.2. Bonus możesz wykorzystać w ramach usługi mobilnego Internetu w Polsce (w zasięgu Sieci) w ciągu 30 dni od dnia 

aktywacji. Po tym terminie niewykorzystane jednostki z Bonusu przepadają. 
4.3. Bonus jest usługą jednorazową tj. nie odnawia się automatycznie. 
4.4. Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami 

danych, chyba że postanowienia innych ofert wyraźnie stanowią inaczej. 
4.5. W przypadku wykorzystania całego Bonusu przed upływem wskazanych 30 dni, opłaty za transmisję danych w ramach 

mobilnego Internetu będą naliczane zgodnie z obowiązującym Cię Cennikiem taryfy GO! lub posiadanymi dodatkowymi 
pakietami danych. 

4.6. Dezaktywacja Bonusu nie jest możliwa. 
4.7. W trakcie korzystania z Bonusu, poinformujemy Cię SMS-em o jego wykorzystaniu lub/i upływającej dacie ważności. 
 

 

100 GB 

wybierz odpowiednią opcję w sekcji Internet i sprawdź status Bonusu 

wysyłając kod *512*2*2# 

 
 

6.1. Skorzystanie z niniejszych warunków nie zwiększa Limitu Danych UE, o którym mowa w obowiązującym Cię cenniku usług 
roamingowych. 

6.2. Migracja do systemu Mix, Heyah na kartę lub do systemu abonamentowego powoduje automatyczną dezaktywację 
Bonusu. Niewykorzystane jednostki wówczas przepadają. 

6.3. W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia pozostałych dokumentów określających warunki 

korzystania z Twoich Usług Telekomunikacyjnych – wszystkie są na www.t-mobile.pl. 

http://www.t-mobile.pl/

