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Warunki Oferty Promocyjnej  

„Happy FridaYS – 50% więcej za doładowanie” dla użytkowników 

na kartę i abonentów mix 

 
 

1. W dniu 06.12.2019 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w 
niniejszym dokumencie (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Happy Fridays – 50% więcej za doładowanie” 
(zwanej dalej „Ofertą”).  

2. W ramach Oferty Abonent/Użytkownik otrzymuje bonus: 50% więcej za doładowanie konta (dalej jako „Bonus”). 
3. Bonus mogą otrzymać następujące grupy Abonentów oraz Użytkowników: 
3.1. Abonent systemu Mix korzystający z taryfy Frii Mix, Mix 25, Mix 50, Mixera 25, Mixera 50;  
3.2. Użytkownik systemu T-Mobile na kartę korzystający z taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak, Happy lub Blueconnect Starter ; 
3.3. Użytkownik systemu Heyah na kartę korzystający z taryfy Dniówka, Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa; 
3.4. Abonent systemu MIX w Heyah korzystający z taryfy Heyah Mix na doładowania, Równa Taryfa. 
4. Warunkiem otrzymania Bonusu jest doładowanie konta Abonenta/ Użytkownika jednorazową kwotą 30 zł, 50 zł lub 100 zł 

z aplikacji Mój T-Mobile. 
5. Bonus to dodatkowa kwota doładowania otrzymana od Operatora, której wartość wynosi: 
5.1. 15 zł w przypadku doładowania konta kwotą 30 zł. 
5.2. 25 zł w przypadku doładowania konta kwotą 50 zł. 
5.3. 50 zł w przypadku doładowania konta kwotą 100 zł. 
6. Przyznanie Bonusu na Numer Telefonu, który został doładowany z aplikacji Mój T-Mobile nastąpi najpóźniej w ciągu 72h 

od doładowania i będzie potwierdzone SMS-em. 
7. Zlecenie doładowania konta z aplikacji Mój T-Mobile może zostać zlecone w czasie trwania Oferty przez: 
7.1. użytkownika systemu T-Mobile na kartę korzystającego z taryfy: Frii, Hot, Nowy Tak Tak, Happy. 
7.2. abonenta systemu Mix korzystającego z taryfy Frii Mix. 
7.3. abonenta T-Mobile korzystającego z taryfy T i T-Data. 
8. Abonent/Użytkownik może otrzymać Bonus na swój numer Telefonu tylko raz w okresie trwania Oferty. 
9. Bonus sumuje się ze zgromadzoną kwotą w złotych i innymi zasobami danych, chyba że Umowa lub Regulamin 

Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych wiążący Abonenta / Użytkownika wyraźnie stanowi inaczej. 
10. Bonus może być wykorzystany na dowolne usługi telekomunikacyjne. 
11. W przypadku Abonentów systemu Mix Bonus nie powoduje zmniejszenia liczby obowiązkowych doładowań i tym samym nie skraca 

długości trwania Umowy oraz nie zwalnia Abonenta Mix z obowiązku doładowywania konta Kwotą Minimalną przynajmniej raz w 
Cyklu Rozliczeniowym Dla Obowiązku Doładowań.  

12. Bonus nie powoduje przedłużenia Ważności Konta. 
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia Umowy. W 

szczególności, znaczenie pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach wyjaśnione jest w 
wiążącym Abonenta/Użytkownika Umowie lub Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

 
 

 
 

 
 


