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Warunki Oferty Promocyjnej  

DARMOWY STARTER BEST IN TEST –SW,APS 

 
1. Ogólny opis oferty 
1.1. W okresie od dnia 18.03.2017 r. do wycofania niniejszej oferty lub do wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednak nie 

dłużej niż do dnia 26.05.2017r., T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje   
usługę „Darmowy starter BEST IN TEST” (zwaną dalej „Ofertą”) na zasadach opisanych 
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”). Oferta obowiązuje jedynie na terenie kraju, w Sieci Operatora. 

1.2. Z Oferty mogą skorzystać osoby, które w okresie trwania Oferty otrzymają w Punkcie Sprzedaży T-Mobile bezpłatny Starter T-Mobile 
na kartę (zwani dalej „Klientem”). 

1.3. W pakiecie startowym Klientowi udostępnia się Kartę SIM oraz początkowy stan konta  w wysokości 1 zł z VAT.  
1.4. Startery te są przeznaczone do dystrybucji wyłącznie bezpłatnie i nie mogą być dystrybuowane ani sprzedawane w jakiejkolwiek innej 

formie. 
 

„Darmowy starter BEST IN TEST” 

Taryfa Frii  

Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 1 zł z VAT 

Ważność Konta na darmowy internet 7 dni od momentu aktywacji Karty SIM 

Starter zawiera Usługę „Pakiet 20 GB”  

Ważność startera   do dnia 31.08.2017 r.  
 
 
2. Usługa „Pakiet 20 GB” 
2.1. Użytkownik*, który aktywuje pakiet startowy ”Darmowy starter BEST IN TEST” będzie miał możliwość skorzystania z usługi „Pakiet 20 

GB”. 
2.2. Usługa polega na możliwości korzystania z bezpłatnej pakietowej transmisji danych do wysokości 20 GB w ciągu 7 kolejnych dni 

kalendarzowych od momentu aktywacji Karty SIM.  
2.3. Wskazany okres 7-dniowy jest liczony od momentu aktywacji Karty SIM (wykonania pierwszego połączenia). 
2.4. Warunkiem otrzymania bezpłatnego startera i skorzystania z oferty „Darmowy starter BEST IN TEST” jest spełnienie przez Klienta łącznie 

i w następującej kolejności poniższych warunków:  
2.4.1. Rejestracji Karty SIM przez Użytkownika;  
2.4.2. Wyrażenia następujących zgód marketingowych: 
2.4.2.1. „Marketing T – Mobile” o treści: „Wyrażam zgodę na: otrzymywanie od Operatora głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych 

(np. SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W odniesieniu do informacji marketingowych Operatora 
oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania umowy. Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł 
umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności 
umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator 
nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej 
podmiotom będącym stronami takich umów”, 

2.4.2.2. ”T-Mobile Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych 
Operatora”, 

2.4.2.3. „Partnerzy Transmisja danych” o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych 
Partnerów”. 

2.4.3. Pozostawienia dodatkowego numeru telefonu do kontaktu.  
2.5. Brak spełnienia powyższych warunków nie pozwala Klientowi na skorzystanie z Oferty „Darmowy starter BEST IN TEST”.  
2.6. O włączeniu „Pakietu 20 GB” Użytkownik zostanie poinformowany bezpłatną wiadomością SMS przez Operatora. 
2.7. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu usługi ekspresowym kodem *140*296*1# 
2.8. Użytkownik nie ma możliwości zlecenia dezaktywacji usługi. 
2.9. Usługa jest rozliczana w pierwszej kolejności przed cennikiem oraz innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.  
2.10. W przypadku wykorzystania wszystkich jednostek z „Pakietu 20GB” (ilości GB wskazanych w punkcie 2.2 powyżej) opłaty za 

połączenia z Internetem są naliczane zgodnie z cennikiem lub posiadanymi przez Użytkownika  dodatkowymi usługami.  
2.11. Po upływie 7 dni kalendarzowych Użytkownik będzie korzystał z oferty „Bez limitu za 1 zł dziennie” na (na warunkach określonych 

w Warunkach Oferty Promocyjnej „Bez limitu za 1 zł dziennie” dla Użytkowników T-Mobile na kartę).  
2.11.1.  „Pakiet 20 GB” polega na możliwości korzystania przez 7dni kalendarzowych  z krajowej pakietowej transmisji danych w ramach 

mobilnego Internetu w zakresie objętości transmitowanych danych, w zasięgu Sieci Operatora na terenie Polski, realizowanej 
w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym 
terenie oraz usług aktywnych dla danej Karty SIM). Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o szczególnego rodzaju 
Kartę SIM – kartę USIM. Technologia LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg jest powiększany. Orientacyjna 
mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie 
www.t-mobile.pl 

2.12. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji danych 
nie wpływa na warunki Oferty. 

2.13. „Pakiet 20GB” nie działa w roamingu. 
2.14. W ramach „Pakietu 20GB” transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysyłane i odebrane na 

poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki 
taryfikacyjnej 100 kB.  

2.15. Oferta może być aktywowana po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 2.4. do dnia 31.08.2017 r. (włącznie).  



Warunki Oferty Promocyjnej  „Darmowy starter BEST IN TEST” 

 
3. Postanowienia końcowe 
3.1. Skorzystanie z niniejszej oferty wiązać się będzie z uruchomieniem na numerze Użytkownika automatycznego przeniesienia połączeń 

przychodzących do Poczty głosowej (602 951 000) w trzech przypadkach: 1) kiedy Użytkownik nie odbierze połączenia przez 20 
sekund, 2) kiedy linia jest zajęta i 3) kiedy numer telefonu jest poza zasięgiem lub telefon jest wyłączony. Przeniesienie połączeń 
uruchomione we wskazany sposób pozostaje aktywne na terenie kraju (w zasięgu sieci Operatora). Automatyczne przeniesienie 
połączeń będzie nieaktywne w okresie, przez który Użytkownik korzysta z przeniesienia połączeń włączonego samodzielnie. 

3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na  
http://www.t-mobile.pl, postanowienia cennika (w tym właściwego cennika doładowań). 

3.3. Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie dostępne są na stronie internetowej Operatora www.t-mobile.pl. 
3.4. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, 

SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek 
VAT, zaokrąglona do pełnego grosza. 

 
Objaśnienia 

3.5. * Użytkownik T-Mobile na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych z 
Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę.  
  


