
 
 

Warunki Oferty PrOmOcyjnej „VoWiFi za granicą” 
 

 

1. W okresie od 01.03.2021 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „T-Mobile” lub „Operatorem”) oferuje Abonentom T-Mobile, 
Abonentom Heyah, Abonentom T-Mobile Mix, Abonentom Heyah Mix, Użytkownikom T-Mobile na kartę oraz Użytkownikom Heyah (zwanym 
dalej odpowiednio „Abonentem” i „Użytkownikiem”) możliwość skorzystania na zasadach opisanych poniżej z Warunków Oferty Promocyjnej 
„VoWiFi za granicą” (zwanych dalej „Ofertą”).  

2. W ramach niniejszej Oferty i jedynie w okresie jej trwania, Operator umożliwia Abonentom/Użytkownikom posiadającym telefon z aktywną 
technologią VoWiFi, realizowanie połączeń głosowych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i MMS w zasięgu dostępnej dla 
Abonenta/Użytkownika sieci bezprzewodowej WiFi dowolnego operatora za granicą, bez ponoszenia dodatkowych opłat za korzystanie z 
VoWiFi za granicą, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

3. Możliwość korzystania z VoWiFi za granicą jest aktywowana jednocześnie z aktywacją technologii VoWiFi, po spełnieniu przez 
Abonenta/Użytkownika warunków, o których mowa w dokumencie „Regulamin technologii VoLTE i VoWiFi”, dostępnym na stronie www.t-
mobile.pl/pl/volte-i-vowifi. 

4. Opłaty za połączenia głosowe oraz wysyłanie wiadomości SMS i MMS realizowane w VoWiFi za granicą na polskie numery telefonów, będą 
naliczane w wysokości zgodnej z posiadanym przez Abonenta/Użytkownika Cennikiem taryfy lub Warunkami Oferty Promocyjnej dla danej 
taryfy, w taki sposób jak opłaty za korzystanie z powyższych usług na terenie Polski. 

5. Opłaty za połączenia głosowe oraz wysyłanie wiadomości SMS i MMS realizowane w VoWiFi za granicą na zagraniczne numery telefonów, 
będą naliczane w wysokości zgodnej z posiadanym przez Abonenta/Użytkownika Cennikiem taryfy lub Warunkami Oferty Promocyjnej dla 
danej taryfy jak za połączenia, SMS i MMS międzynarodowe. 

6. Odbieranie połączeń głosowych oraz wiadomości SMS i MMS w VoWiFi za granicą jest bezpłatne. 
7. Dezaktywacja VoWiFi za granicą możliwa jest poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach swojego telefonu lub poprzez kontakt z Biurem 

Obsługi Abonenta (BOA) (opłata zgodna z posiadanym planem taryfowym). 
8. Korzystanie z VoWiFi za granicą nie jest związane z usługą roamingu międzynarodowego. 
9. Po zakończeniu trwania niniejszej Oferty Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia technologii VoWiFi jedynie do 

terytorium Polski lub świadczenia technologii VoWiFi za granicą za dodatkową opłatą, na zasadach określonych w innych warunkach oferty 
promocyjnej. 

10. Pojęcia pisane w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej, posiadają znaczenie nadane im w odpowiednim dla Abonenta lub Użytkownika 
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Oferty Promocyjnej zastosowanie mają postanowienia dokumentu „Regulamin 
technologii VoLTE i VoWiFi” oraz postanowienia wiążącego Abonenta/Użytkownika Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.  

12. Skorzystanie przez Abonenta/Użytkownika z Oferty oznacza akceptację niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej. 
 

 

 


