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Warunki Oferty Promocyjnej „Zestaw dla Ambasadora"  

dla Użytkowników T-Mobile na kartę 

 

 
1. Opis oferty 
1.1. W okresie od dnia 19.12.2014 r. do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do dnia 15.01.2015 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej 

„Operatorem”) ofertuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę promocyjną „Zestaw dla 
Ambasadora” (zwaną dalej „Ofertą”) w ramach której Operator oferuje możliwość zakupu w nierozerwalnym połączeniu: 

1.1.1. Aparatu telefonicznego 
1.1.2. Pakietu startowego T-Mobile na kartę 
1.2. Z Oferty może skorzystać Użytkownik T-Mobile na kartę*, który spełni następujące warunki: 
1.2.1. Otrzyma od Operatora wiadomość SMS zachęcającą do skorzystania z Oferty 
1.2.2. Przystąpi do Oferty poprzez zalogowanie się na stronę www specjalnie dedykowaną dla tej oferty. Za pośrednictwem tej strony 

Użytkownikowi zostanie udostępniona możliwość skorzystania z promocji poprzez zakup wybranego przez niego zestawu: telefon + 
pakiet startowy. Adres strony www zostanie przekazany Użytkownikowi w wiadomości SMS. 

1.3. Wykaz aparatów telefonicznych objętych Warunkami niniejszej oferty promocyjnej wraz z obowiązującymi cenami znajduje się w tabeli 
poniżej: 

Telefon Cena z dostawą (z VAT) 

Alcatel One Touch Fire(4012) 109 

Alcatel One Touch Idol (6030) 399 

Apple iPhone 4S 16GB 599 

Apple iPhone 5 16GB 1199 

Apple iPhone 5 32GB 1299 

Apple iPhone 5 64GB 1399 

HTC Desire 500 479 

HTC ONE S 399 

HTC Sensation 349 

HTC Wildfire S 99 

LG Swift L3 (E400) 209 

LG Swift L5 (E610) 279 

Nokia 500 199 

Nokia 808 PureView 679 

Nokia Asha 311 99 

Nokia E7-00 459 

Nokia E72 229 

Nokia Lumia 610 169 

Nokia Lumia 900 429 

RIM BlackBerry 7290 319 

RIM BlackBerry 8310 219 

RIM BlackBerry 8320 229 

Samsung Galaxy Ace (S5839i) 169 

Samsung Galaxy Ace 2 (I8160) 339 

Samsung Galaxy S (I9000) 309 

Samsung Galaxy S Advance (I9070P) 449 

Samsung Wave 533 139 

Samsung Wave 723 269 

Samsung Wave II (S8530) 269 

Sony Ericsson Live with Walkman 199 

Sony Xperia J 379 
 
1.4. Warunkiem koniecznym zakupu aparatu telefonicznego wymienionego w tabeli powyżej jest równoczesny zakup pakietu startowego  

T-Mobile na kartę Frii „Wybierz, co lubisz”. Cena za starter wynosi 4,99 zł. Usługi telekomunikacyjne są świadczone na karcie SIM 
wchodzącej w skład pakietu startowego zgodnie z „Warunkami Oferty Promocyjnej „Startery T-Mobile na kartę”. 

1.5. Dokonanie zakupu Promocyjnego zestawu wymaga identyfikacji Klienta i weryfikacji jego uprawnień do skorzystania z promocji na  
podstawie numeru telefonu, na co przystępujący do oferty klient wyraża zgodę. 

1.6. Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla numeru telefonu, na który został skierowany komunikat od Operatora. 
1.7. Promocyjny zestaw zostanie bezpłatnie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od 

złożenia zamówienia.  
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1.8. Proces dostarczenia przesyłki, zwrotów oraz reklamacji odbywa się zgodnie z Regulaminem korzystania ze strony internetowej www.t-
mobile.pl oraz niektórych serwisów z nią związanych. 

1.9. Płatność za zakup odbywa się gotówką przy odbiorze. 
1.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego Klienta 

regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na 
www.t-mobile.pl oraz Regulamin korzystania ze strony internetowej www.t-mobile.pl oraz niektórych serwisów z nią związanych. 

1.11. Skorzystanie przez Klienta z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych Warunków. 
 
 

2. Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych 
2.1. Klient zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM: 
2.1.1. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub automatycznych połączeń pomiędzy 

urządzeniami a abonentem, 
2.1.2. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach 

(nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do call center), ani 
2.1.3. do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub 

wizerunku Klienta lub innego podmiotu, jak również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego (zakaz 
ten dotyczy Klienta działającego  jako przedsiębiorca) oraz 

2.1.4.  w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy wskazany w wiążącym Klienta regulaminie 
świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
 
 

3. Objaśnienia 
* 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. 
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