
ŚWIATŁOWÓD
-15 zł/mies.

KOLEJNE
ABONAMENTY
KOMÓRKOWE
-20 zł/mies.

ROZRYWKA
-15 zł/mies.

INTERNET DOMOWY
-15 zł/mies.

Dobieraj usługi,
płać mniej!

RABATY 
NA URZĄDZENIA 

nawet 1000 złY
E

AT
ĄDZ
100

ROZRYWKA
-15 zł/mies.

INTERNET DOMOWY
-15 zł/mies.

RAB
NA URZĄ

nanan wet 1



Kolejna usługa to dodatkowa oszczędność.

Wszystkie usługi rozliczasz jednym rachunkiem.

 Z promocyjnych cen korzystasz przez cały okres trwania umowy.

Dobierasz usługi w dowolnym momencie.

Wszystkimi usługami zarządzasz wygodnie w aplikacji Mój T-Mobile.

Sprawdź, co zyskujesz

Dobieraj usługi, płać mniej!

Korzyści dla domu

20 zł/mies. taniej
Kolejne

abonamenty komórkowe

Dobieraj 
usługi, 
płać mniej!

Dla stałych 
i nowych 
Klientów!

Dobierz do swojego abonamentu 

komórkowego kolejne usługi 

dopasowane do domowych 

potrzeb: Internet, Rozrywkę 

czy abonamenty komórkowe 

dla bliskich i płać mniej. 

Sprawdź!

kolejne usługi 

o domowych 

et, Rozrywkę 

ty komórkowe 

ać mniej. 
15 zł/mies. taniejInternet domowy

Nawet 1000 złRabaty na urządzenia 

15 zł/mies. taniej
Rozrywka

110 kanałów TV w  + dekoder

15 zł/mies. taniejŚwiatłowód

Zniżki na usługi przysługują Klientom posiadającym w T-Mobile abonament na usługi głosowe, z wyjątkiem abonamentu w ofercie  XS. Zniżki przyznawane są 
na abonament na skutek zawarcia Zestawu Umów. W skład Zestawu Umów mogą wejść kolejne umowy o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych, 
z wyjątkiem umowy zawartej w ofercie XS, umowy o świadczenie usług: dostępu do światłowodowego Internetu lub Internetu domowego oraz umowy zawarte 
w ramach promocji „DEKODER W T-MOBILE Z MAGENTA ROZRYWKA PLUS IPLA”. Wysokość rabatu na urządzenie uzależniona jest od momentu zawarcia 
drugiej umowy o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych z urządzeniem oraz oferty, w ramach której jest ona zawierana. Szczegóły w warunkach 
oferty promocyjnej oraz na www.t-mobile.pl

i
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„Podwojone GB” (GB x 2) oznacza, że przez okres trwania umowy paczka danych zostanie podwojona. Promocja dotyczy umów zawartych w ramach ofert 

T-Mobile M i T-Mobile M+. Promocja obowiązuje do dnia 31.05.2021 r. dla oferty M+ oraz do wycofania dla oferty M. Szczegóły w wybranych warunkach 

ofert promocyjnych, odpowiednim cenniku urządzeń i na www.t-mobile.pl. Zniżka na abonament nie dotyczy oferty XS i przyznawana jest dla Klientów 

posiadających abonament komórkowy w T-Mobile, z wyjątkiem abonamentu w ofercie XS. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania rabatów 

na kolejne usługi na str. 3.

Bez limitu

od

+10 zł/mies.

Abonament

Bez limitu danych

70 GB
z pełną prędkością

Abonament 5G 

Dodatkowe 25 GB w przypadku oferty M+ są oferowane do dnia 31.05.2021 r. W ramach ofert Abonent ma automatycznie aktywowany dostęp do technologii 5G 
dla Mobilnego Internetu. Dodatkowe warunki niezbędne do korzystania z technologii 5G określone zostały w wybranych warunkach ofert promocyjnych. 
W usłudze „Internet bez limitu danych” prędkość transmisji danych w kraju po przekroczeniu odpowiednio 50/100/150 GB w cyklu ulegnie obniżeniu do maks. 1 Mb/s 
do końca tego cyklu. Szczegóły w warunkach oferty promocyjnej i na www.t-mobile.pl. Zniżka na abonament przyznawana jest dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile, z wyjątkiem abonamentu w ofercie XS. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania rabatów na kolejne usługi na str. 3.

do 
200 zł–  – do 

600 zł
do 

100 zł
do 

900 zł
do 

200 zł

Bez limitu danych

100 GB
z pełną prędkością

150 GB
z pełną prędkością

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za obsługę elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies.

Rozmowy
SMS-y, MMS-y 

do wszystkich w kraju
i w roamingu w UE

Rozmowy
SMS-y, MMS-y 

do wszystkich w kraju
i w roamingu w UE

Urządzenie
na raty

Urządzenie
na raty

Rabat 
na urządzenia%Rabat 

na urządzenia%

Internet 
w kraju

Internet 
w kraju

65 zł/mies.

M+
90zł/mies.

L+
120zł/mies.

XL+

25 GB 50 GB
z pełną prędkością

Bez limituBez limitu

od

+10 zł/mies.

od

+10 zł/mies.

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za obsługę elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies.

Kolejny abonament 
komórkowy

Kolejny abonament 
komórkowy

45zł/mies.

25 zł/mies. 70 zł/mies.45 zł/mies.–

35zł/mies. 55zł/mies.

35 zł/mies. 100 zł/mies.

75zł/mies.

55 zł/mies.

8 GB3 GB

Dobieraj usługi, płać mniej! Dobieraj usługi, płać mniej!

Podwojone gigabajty, rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu Podwojone GB i dostęp do technologii 5G

Bez limitu danych

15 GB 30 GB
z pełną prędkością

Korzystaj z podwojonych GB w ofercie M przez cały okres trwania umowy oraz

zniżek na smartfony w ofertach M i L.

Korzystaj z ofert z dostępem do technologii 5G przez cały okres trwania umowy oraz 

zniżek na smartfony. Możesz też wybrać ofertę M+ z podwojonymi GB.
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Rabat 1000 zł na smartfon dotyczy ceny promocyjnej i jest udzielony na uiszczoną na start opłatę jednorazową za urządzenie i obowiązuje przy zawarciu dwóch 

umów o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych tego samego dnia, z czego druga musi być zawarta w ramach oferty T-Mobile XL+ z urządzeniem. 

Całkowitą cenę telefonu stanowi opłata na start i suma rat miesięcznych. Wysokość pozostałych rabatów na urządzenia uzależniona jest od momentu 

zawarcia drugiej umowy o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych z urządzeniem oraz oferty, w ramach której jest ona zawierana. Sformułowanie 

„Raty 0%” oznacza, że cena urządzenia rozłożona jest na nieoprocentowane raty, a Klient nie ponosi dodatkowych kosztów zakupu urządzenia. Własność 

urządzenia przechodzi na Klienta po zapłacie ostatniej raty. Oferta na raty dostępna jest w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sprzedaży zdalnej 

(T-Mobile Contact Center i na stronie internetowej). Szczegóły i pozostałe urządzenia dostępne na raty 0% w Cenniku: „Cennik urządzeń dla konsumenckich 

ofert abonamentowych na raty oraz dla konsumenckiej sprzedaży bez umowy telekomunikacyjnej w pełnej Cenie i na raty w T-Mobile”. Podane ceny urządzeń 

obowiązują na dzień 14.04.2021 r. i mogą ulec zmianie. Urządzenia dostępne również w ofercie bez abonamentu. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, 

cenniku urządzeń i na www.t-mobile.pl

Polecane smartfony

1249 zł

3899 zł

1399 zł

Supersmartfony dla Ciebie
Atrakcyjne rabaty, nawet 1000 zł na smartfon

Wyświetlacz LCD 6,5"

Aparat główny 64+8+5+5 Mpix

Aparat główny 48+8+2+2 Mpix

Bateria 5000 mAh

Bateria 5000 mAh

8-rdzeniowy procesor

8-rdzeniowy procesor

Wyświetlacz FHD+ 6,2"

Aparat główny 64+12+12 Mpix

Bateria 4000 mAh

Procesor Exynos 2100

Wyświetlacz HD+ 6,5"
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1449 zł

899 zł

779 zł

699 zł

SAMSUNG
GALAXY A52

  Wyświetlacz
HD+ 6,5"

  Aparat główny 
64+12+5+5 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Norma IP67

XIAOMI
MI 10T LITE 5G

  Wyświetlacz
IPS 6,67"

  Aparat główny 
64+8+2+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Dual SIM

MOTOROLA
MOTO E7 PLUS

  Wyświetlacz 
HD+ 6,5"

  Aparat główny 
48+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Dual SIM

MOTOROLA
MOTO G50 5G

  Wyświetlacz 
HD+ 6,5" 

  Aparat główny 
48+5+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Bateria
5000 mAh

OPPO
RENO5 LITE

  Wyświetlacz 
AMOLED 6,43"

  Aparat główny 
48+8+2+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Bateria
4310 mAh

XIAOMI
REDMI NOTE 
9T 5G

  Wyświetlacz 
FHD+ 6,53" 

  Aparat główny 
48+8+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Dual SIM

SAMSUNG
GALAXY A02s

  Wyświetlacz 
HD+ 6,5" 

  Aparat główny 
13+2+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Dual SIM

Smartfony

Polecane smartfony
Atrakcyjne rabaty, nawet 1000 zł na smartfon

Smartfony bez abonamentu w supercenach

Bez abonamentu 

Sformułowanie „Raty 0%” oznacza, że cena urządzenia rozłożona jest na nieoprocentowane raty, a Klient nie ponosi dodatkowych kosztów zakupu urządzenia. 

Własność urządzenia przechodzi na Klienta po zapłacie ostatniej raty. Oferta na raty dostępna jest w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sprzedaży zdalnej 

(T-Mobile Contact Center i na stronie internetowej). Szczegóły i pozostałe urządzenia bez abonamentu dostępne na raty 0% w Cenniku: „Cennik urządzeń dla 

konsumenckich ofert abonamentowych na raty oraz dla konsumenckiej sprzedaży bez umowy telekomunikacyjnej w pełnej Cenie i na raty w T-Mobile”. Podane 

ceny urządzeń obowiązują na dzień 14.04.2021 r. i mogą ulec zmianie. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, cenniku urządzeń i na www.t-mobile.pl

Rabat 1000 zł na smartfon dotyczy ceny promocyjnej i jest udzielony na uiszczoną na start opłatę jednorazową za urządzenie i obowiązuje przy zawarciu 

dwóch umów o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych tego samego dnia, z czego druga musi być zawarta w ramach oferty T-Mobile XL+ 

z urządzeniem. Całkowitą cenę telefonu stanowi opłata na start i suma rat miesięcznych. Wysokość pozostałych rabatów na urządzenia uzależniona 

jest od momentu zawarcia drugiej umowy o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych z urządzeniem oraz oferty, w ramach której jest ona 

zawierana. Sformułowanie „Raty 0%” wyjaśnione zostało na str. 6. Urządzenia dostępne również w ofercie bez abonamentu. Szczegóły w warunkach 

ofert promocyjnych, cenniku urządzeń i na www.t-mobile.pl

OPPO
A53

  Wyświetlacz
HD+ 6,5"

  Aparat główny
13+2+2 Mpix

  8-rdzeniowy 
procesor

  Dual SIM

UBEZPIECZ
TELEFON

W T-MOBILE
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Obowiązują warunki Neflix, szczegóły na netflix.com/termsofuse. Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV i inne powiązane znaki oraz 

logotypy są znakami towarowymi Google LLC. Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej wymagane jest podłączenie dekodera do anteny DVB-T lub instalacji 

antenowej. Szczegóły w warunkach oferty promocyjnej, regulaminach usług i na www.t-mobile.pl. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania rabatów 

na kolejne usługi na str. 3.

Rozrywka

110 kanałów TV w IPLI + dekoder 

Światłowód

Superszybki światłowód

Router
WiFi Premium

  Superszybka transmisja danych 

– nawet do 900 Mb/s

  Równoczesna obsługa dwóch

pasm Wi-Fi:  2,4 GHz/5 GHz 

   3 porty LAN, 1 port LAN/WAN

  Przycisk WPS

Bogaty w kolory i szczegóły 

obraz dzięki 4K HDR
4K

Wbudowany Chromecast

do bezprzewodowego 

przesyłania obrazu

Tuner DVB-T/T2 do odbioru 

naziemnej telewizji cyfrowej

Wyszukiwanie głosowe

za pomocą pilota

40 zł/mies.

Dla Klientów posiadających abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za obsługę elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies.

110 kanałów TV w  

Dekoder 4K za 1 zł

IPLA TV IPLA ELEVEN SPORTS

Dobieraj usługi, płać mniej!

55zł/mies.

Dla domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w miejscach o podwyższonych kosztach 
przyłączenia do sieci ww. abonament jest wyższy o 15 zł/mies.

Instalacja i router WiFi Premium w cenie abonamentu

Promocja! 6 miesięcy za darmo

Prędkość do 900 Mb/sPrędkość do 600 Mb/sPrędkość do 300 Mb/s

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za fakturę elektroniczną 5 zł/mies.

Dobieraj usługi, płać mniej!

59zł/mies. 69zł/mies. 89zł/mies.

54 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

44 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

74 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

Sformułowanie „6 miesięcy za darmo” oznacza abonament za 0 zł od dnia przyłączenia do sieci do końca 6. Cyklu Rozliczeniowego. Po okresie promocyjnym 
opłata abonamentowa od 44 zł/mies. (jeśli Abonent posiada uprawnienia do rabatu, wynikające z WOP „T-Mobile – Korzyści dla domu”) lub od 59 zł/mies. 
(jeśli Abonent nie posiada uprawnień do rabatu, wynikających z WOP „T-Mobile – Korzyści dla domu”). Ceny abonamentu po okresie promocyjnym 
zawierają rabat za zgody marketingowe 5 zł/mies. i fakturę elektroniczną 5 zł/mies. Umowa zawierana na okres 24 miesięcy. Obszar dostępności Internetu 
Światłowodowego oraz szczegóły oferty znajdują się w warunkach oferty promocyjnej, cenniku taryfy, regulaminach usług oraz na www.t-mobile.pl. 
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania rabatów na kolejne usługi na str. 3.
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Internet domowy Internet mobilny

Internet domowy

Polecany router

W ofercie Internetu domowego dla usługi „Internet bez limitu danych”, po przekroczeniu 100/200/300 GB w cyklu, prędkość transmisji ulegnie obniżeniu 

do maks. 1 Mb/s do końca tego cyklu. Szczegóły w warunkach oferty promocyjnej „Internet dla domu”, odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania rabatów na kolejne usługi na str. 3.

Alcatel 
LINKHUB LTE cat7 Home Station

  Superszybka transmisja danych (pobieranie do 300 Mb/s)

  Równoczesna obsługa dwóch pasm Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz

  2 złącza anteny zewnętrznej

  Wi-Fi – obsługa do 32 urządzeń

Internet mobilny

Alcatel 
Link Zone CAT. 7

  Superszybka transmisja danych 
– pobieranie/wysyłanie danych 300/100 Mb/s

  Bateria 2150 mAh

  Obsługuje pasmo Wi-Fi 2,4 GHz lub 5 GHz 

   Wi-Fi – obsługa do 32 urządzeń

Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych, odpowiednim cenniku urządzeń oraz na www.t-mobile.pl

Polecany router

Bez limitu
danych 

300 GB z pełną prędkością (w kraju)

Bez limitu
danych

200 GB z pełną prędkością (w kraju)

Bez limitu 
danych 

100 GB z pełną prędkością (w kraju)

Router w cenie abonamentu

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za obsługę elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies.

65zł/mies. 75zł/mies. 85zł/mies.

Dobieraj usługi, płać mniej!

60 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

50 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

70 zł/mies.

Dla Klientów posiadających 
abonament komórkowy w T-Mobile,

z wyjątkiem oferty XS

20zł/mies. 30zł/mies. 40zł/mies.

50 GB
(limit danych w kraju)

30 GB
(limit danych w kraju)

20 GB
(limit danych w kraju)

od
+5 zł/mies. za urządzenie na raty

Ceny abonamentów uwzględniają rabat za zgody marketingowe 

w wysokości  5 zł/mies. i za obsługę elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies.
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Usługi

W przypadku usługi Smart Car oraz Family Watch umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a abonament uwzględnia rabaty za zgody marketingowe 
oraz za obsługę elektroniczną i terminową płatność 2 x 5 zł/mies.

Polecane usługi

Family Watch

Superzegarek dla Twojego dziecka! 

Pozwala na ustalenie miejsca 

jego pobytu, połączenia SOS 

oraz kontakt telefoniczny,

gdy tego potrzebujecie.

Smart Car

Lokalizacja auta, powiadomienia 

o kradzieży, holowaniu czy 

uszkodzeniu samochodu. Pomoc 

w niespodziewanych sytuacjach 

na drodze w Europie. 

Usługi

Polecane usługi

Aktualne mapy, podróże bez korków 

i opłat za transfer danych.

Ponad 60 000 ebooków i audiobooków bez 

limitu, z możliwością odtwarzania na 4 różnych 

urządzeniach, w tym na Kindle.

Ponad 70 milionów piosenek, 

ponad 250 teledysków oraz live’ów 

bez opłat za transfer danych.

Lokalizowanie bliskich za pomocą 

aplikacji mobilnej, SMS-a lub serwisu 

na stronie WWW.

Oferta zachęcająca do testowania za darmo skierowana jest do nowych Klientów. Po okresie darmowym Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie 
z regulaminem każdej z usług. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych oraz na www.t-mobile.pl

Zeskanuj kod QR i poznaj szczegóły usług. 

TESTUJ

30 DNI
ZA DARMO

TESTUJ AŻ

90 DNI
ZA DARMO

TESTUJ

7 DNI
ZA DARMO

TESTUJ

30 DNI
ZA DARMO

abonament

29zł /mies.
z rabatami

40
abonament

zł /mies.
z rabatami
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T-Mobile Polska S.A. został wyróżniony certyfikatem Best in Test w latach 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020, osiągając najwyższy łączny wynik dla usług głosowych i transmisji 
danych. Badanie było przeprowadzone w dniach 13.01–10.02.2020 roku w dużych miastach, mniejszych miastach i miejscowościach oraz na drogach. Specjalistycznych 
pomiarów dokonano w formie badań Drive Test przy użyciu smartfona Samsung Galaxy S9 cat16 z szybkością pobierania 1000 Mb/s i wysyłania 105 Mb/s. Badanie zostało 
przeprowadzone przez firmę umlaut (dawniej P3 communications GmbH) na zlecenie T-Mobile Polska S.A. Certyfikat Best in Test dostępny jest na www.najlepszasiec.pl 
i www.umlaut.com/en/benchmarking/poland.
W rankingach rocznych SpeedTest.pl w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku T-Mobile Polska S.A. zwyciężył 4 rok z rzędu w obu kategoriach Internetu mobilnego: ogólnej (3G/LTE) 
oraz LTE. Zasady przeprowadzania testów oraz wyniki rankingów rocznych na www.speedtest.pl. W testach zostały wykorzystane urządzenia mobilne/końcowe z systemem 
Android lub iOS, takie jak smartfony i tablety.
W rankingu rocznym Internetu mobilnego RFBENCHMARK, T-Mobile Polska S.A. zwyciężył w kategorii pobierania danych w 2019 r. oraz w miesiącach I, II, III, V, VI 2020 r. 
w technologii LTE oraz I, II, III, IV, V, IX 2020 r. w technologii 3G). Zasady przeprowadzania testów oraz wyniki rankingów rocznych na www.rfbenchmark.pl. W testach zostały 
wykorzystane urządzenia mobilne/końcowe z systemem Android lub iOS, takie jak smartfony i tablety.

Prezentowane warunki ofert mogą ulec zmianie. W ofertach z urządzeniem/zestawem 
urządzeń podane opłaty miesięczne obejmują abonament albo abonament i raty za sprzęt. 
Urządzenia/zestawy urządzeń są dostępne w cenie promocyjnej albo w ofercie na raty 
z opłatą na start, gdzie całkowitą cenę urządzenia/zestawu urządzeń stanowi opłata na 
start i suma rat uiszczanych w opłatach miesięcznych. Nielimitowane rozmowy, SMS-y/
MMS-y dostępne są w kraju i pod warunkiem standardowego korzystania, w roamingu w UE. 
Wielkość pakietów Internetu, dostępnych w UE w ramach ponoszonej przez Klienta opłaty 
miesięcznej lub abonamentu, oraz obowiązujące opłaty po ich wykorzystaniu są zgodne 
z cennikiem. Szczegóły ofert w cennikach i regulaminach dostępnych w punktach sprzedaży 
i na www.t-mobile.pl. Technologia 5G dostępna jest w wybranych miastach i na obszarach 
okołomiejskich w Polsce. Aktualne mapy zasięgu 5G dostępne są na stronie www.t-mobile.pl N
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Wygrywamy w testach!

W rankingu rocznym Internetu mobilnego RFBENCHMARK, T-Mobile Polska S.A. 
zwyciężył w kategorii pobierania danych w 2019 r. oraz w miesiącach I, II, III, V, VI 
2020 r. w technologii LTE oraz I, II, III, IV, V, IX 2020 r. w technologii 3G.www.rfbenchmark.eu

T-MOBILE OTRZYMAŁ CERTYFIKAT BEST IN TEST
Już po raz piąty z rzędu T-Mobile otrzymał najwyższą notę w badaniu jakości 
sieci przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badawczy. T-Mobile uzyskał 
łącznie 919 punktów, wygrywając pod względem jakości połączeń głosowych 
oraz usług transmisji danych.
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919 908

813
878

T-Mobile Operator 2 Operator 3 Operator 4

Szczegóły na www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/prezenty-od-t-mobile SZUKAJ TEŻ W:

Sprawdzaj co piątek 
prezenty od T-Mobile.

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12

02−674 Warszawa

www.t-mobile.pl

Infolinia Handlowa: 

801 202 602 
22 413 33 10

Biuro Obsługi 

Abonenta: 

602 900 000

Opłata za połączenie wg cennika 

wybranego operatora.

Największa sieć 5G odnosi się do największej liczby stacji bazowych sieci 5G
uruchomionych przez T-Mobile Polska S.A.

DOŁĄCZ DO 
NAJWIĘKSZEJ SIECI 5G 

W POLSCE

NAJSZYBSZY INTERNET MOBILNY W POLSCE
Już czwarty rok z rzędu (2017, 2018, 2019 i 2020) w niezależnych testach 
konsumenckich SpeedTest.pl T-Mobile wygrywa w obu kategoriach Internetu 
mobilnego: ogólnej (3G/LTE) oraz LTE.
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