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Nowa oferta w T-Mobile na kartę 
 

„Video bez limitu danych” 
 

 

Nowość na kartę bez limitu, video, rozmowy, SMS-y i MMS-y. 

 

Zapraszamy wszystkich nowych i obecnych Klientów T-Mobile z taryfą Frii do 

skorzystania z oferty T-Mobile na kartę VIDEO BEZ LIMITU DANYCH. Oferta dostępna 

w dwóch wariantach:  

 

1. 5 zł / 5 dni  

2. 30 zł / 30 dni,  

 

 

Każda z opcji obejmuje: 

 

• nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne,  

• nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich,  

• pakiet danych, (odpowiednio 1GB lub 10GB) 

• przedłużenie ważności konta o 365 dni  

• oraz unikalna usługa: Supernet Video 

 

Aby aktywować pakiet: 

 

1. Za 5 zł, co 5 dni - Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet 

Video i 1 GB Wpisz *150*161*2# [zielona słuchawka]. 

 

2. Za 30 zł, co 30 dni- Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet 

Video i 10 GB  Wpisz *150*150*2# [zielona słuchawka] 

 

Aktywacja Oferty nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia aktywacji i zostanie 

potwierdzona wiadomością SMS.  

 

Opłata za korzystanie z Oferty naliczana jest cyklicznie ( co 5 lub 30 dni) i pobierana jest 

z góry od daty jej aktywacji.  

 

Oferta skierowana do Klientów oferty T-Mobile na kartę z taryfą Frii. Aby sprawdzić swoją 

taryfę wpisz *100# [zielona słuchawka]. Jeśli masz inną taryfę w T-Mobile na kartę przejdź 

na taryfę Frii kodem *100*811# [zielona słuchawka].   

 

Uwaga: Dotychczasowe popularne oferty „Bez limitu za 1zł dziennie” oraz „Bez limitu za 

25zł, co 30 dni” będą nadal dostępne. 

 

Oferta dostępna od dnia 06.06.2018 r. do jej wycofania. 

 

Szczegóły w regulaminach:  
Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 
5 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę 
Warunki Oferty Promocyjnej „Nielimitowane rozmowy, SMSy i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 10 GB za 
30 zł” dla Użytkowników T-Mobile na kartę  

 

http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_0016775.pdf
http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_0016775.pdf
http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_0016776.pdf
http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_0016776.pdf

