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PROMOCJA CENOWA - „LOKALIZUJ BEZ LIMITU W UsłUdZE BEZPIECZNA 
RODZINA” W T-MOBILE  
 

1. W okresie od dnia 28.04.2022. do 03.05.2022 r. T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 
(zwana dalej „T-Mobile”) w ramach akcji promocyjnej udostępnia: 

1.1. usługę lokalizacyjną Bezpieczna Rodzina (dalej „Usługa”) w wersji „Pakiet Bezpieczna Rodzina+” z nielimitowaną liczbą 
lokalizowanych bliskich, nielimitowaną liczbą stref, nielimitowaną liczbą historii (dalej „Pakiet promocyjny”)  

1.2. unikalny, jednorazowy kod rabatowy (dalej „Kod rabatowy”) uprawniający do obniżenia o 50 zł ceny produktów Bezpieczna Rodzina z 
kategorii Dziecko, Senior, Zwierzę, Auto (dalej „Produkty”) w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem 
https://bezpiecznarodzina.pl/dobrze-ze-jestes (dalej „Serwis”). 

2. Z niniejszej oferty może skorzystać konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który zawarł umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych: 

2.1. w systemie abonamentowym, który wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing” oraz posiadający taryfę: T; Rodzina, lub w systemie 
MIX, posiadający taryfę Frii Mix zwany dalej „Abonentem” oraz   

2.2. w systemie Na kartę, który wyraził zgodę marketingową „T-Mobile Marketing” oraz posiadający taryfę: GO!, Frii;, zwany dalej 
„Użytkownikiem”. 

3. Pakiet promocyjny i Kod rabatowy będzie można otrzymać w okresie trwania niniejszej promocji:. 
3.1. warunkiem pozyskania Pakietu promocyjnego jest zalogowanie się w okresie trwania promocji do aplikacji Mój T-Mobile i zlecenie 

aktywacji Pakietu promocyjnego, 
3.2. warunkiem pozyskania Kodu rabatowego jest przejście do Serwisu w okresie trwania promocji lub aktywowanie Pakietu 

Promocyjnego zgodnie z pkt. 3.1 – Kod rabatowy zostanie wysłany drogą SMS w wiadomości potwierdzającej aktywację Pakietu 
Promocyjnego. 

4. Aplikacja Mój T-Mobile jest dostępna pod adresem www.t-mobile.pl/aplikacja dla Abonentów oraz Użytkowników korzystających z telefonu 
z systemem Android w wersji powyżej 5 lub telefonu z systemem iOS w wersji powyżej 13. 

5. W ramach Pakietu promocyjnego Abonent/Użytkownik otrzymuje: 
a) nielimitowaną liczbę lokalizowanych telefonów bliskich, 
b) nielimitowaną liczbę stref lokalizacyjnych, 
c) nielimitowaną liczbę historii lokalizacji, 

6. Z Pakietu promocyjnego nie mogą skorzystać Abonenci lub Użytkownicy, którzy w chwili aktywacji tego pakietu mają włączony „Pakiet 
Bezpieczna Rodzina+” w Usłudze. Z Pakietu promocyjnego mogą skorzystać Abonenci lub Użytkownicy, którzy w chwili aktywacji tego 
pakietu nie mają włączonego żadnego innego pakietu w Usłudze lub mają włączony „Pakiet Standard” w Usłudze, przy czym aktywacja 
Pakietu promocyjnego nie spowoduje automatycznego wyłączenia „Pakietu Standard”. 

7. Pierwsze 30 dni korzystania z Pakietu promocyjnego jest bezpłatne, licząc od momentu potwierdzenia drogą SMS o aktywacji Pakietu 
promocyjnego.  Z zastrzeżeniem punktu 10, po upływie bezpłatnego okresu dostęp do Pakietu promocyjnego przedłuży się automatycznie 
i automatycznie zostanie pobrana opłata za 7 dniowy dostęp w wysokości 6,15 zł. 

8. Trzy dni przed końcem okresu umożliwiającego darmowe korzystanie z Pakietu promocyjnego Abonent/Użytkownik zostanie 
poinformowany przez T-Mobile o mijającym okresie próbnym i przejściu Usługi w okres płatny wraz z podaniem kwoty oraz komendy SMS 
do wyłączenia Pakietu promocyjnego. 

9. Dostęp do Pakietu promocyjnego można dezaktywować w każdym momencie przez bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP PRE 

wysłaną pod numer 8082 lub bezpośrednio w Usłudze.  
10. W przypadku gdy Abonent/Użytkownik zrezygnuje z Pakietu promocyjnego to od chwili rezygnacji, do końca trwania bezpłatnego okresu 

30 dni lub do końca trwania opłaconego 7 dniowego okresu, utrzyma dostęp do wersji Pakietu promocyjnego, opisanej w punkcie 5. 
11. Właścicielem Pakietu promocyjnego jest T-Mobile Polska S.A.. 
12. Kod rabatowy uprawnia do zakup Produktów z 50 zł rabatem. 
13. Zniżka wynikająca z Kodu rabatowego kalkulowana jest jako różnica między ceną brutto podaną przy danym Produkcie w Serwisie, a kwotą 

Kodu rabatowego. Cena po zniżce prezentowana jest przy każdym Produkcie w Serwisie. 
14. Za realizację zamówienia Produktów w Serwisie z Kodem rabatowym odpowiedzialny jest Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. 

Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, NIP 
852-10-13-334 (dalej: „Partner T-Mobile”). 

15. Koszty dostawy pokrywa Abonent/Użytkownik. Dostawa może odbywać się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
16. T-Mobile ani Partner T-Mobile nie przesyłają Abonentowi/Użytkownikowi kolejnego Kodu Rabatowego ponownie w przypadku jego 

zagubienia bądź wykorzystania przez inną osobę niż Abonent/Użytkownik. 
17. Dostawca może pozbawić Abonenta/Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

naruszenia przez Abonenta/Użytkownika zasad realizacji Kodów rabatowych określonych w Serwisie Dostawcy. 
18. Właścicielem Kodu rabatowego udostępnianego za pośrednictwem T-Mobile jest Partner T-Mobile. 

https://bezpiecznarodzina.pl/dobrze-ze-jestes
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19. Do korzystania z Usługi i Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Abonenta lub Użytkownika dostępu do Internetu. Dostęp Abonenta lub 
Użytkownika do Internetu jest realizowany na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zawartych z T-Mobile 
lub z innymi dostawcami.  

20. Pakiet promocyjny i Kod rabatowy mogą być aktywowane do 03.05.2022 r. Po tym terminie skorzystanie z Pakietu promocyjnego i Kodu 
Rabatowego na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie będzie niemożliwe.  

21. Pakiet promocyjny i Kod rabatowy nie łączą się z innymi ofertami, promocjami i rabatami. 
22. Pakiet promocyjny i Kod rabatowy można aktywować tylko raz. 
23. Pakiet promocyjny i Kod rabatowy nie stanowią elektronicznego instrumentu płatniczego ani instrumentu pieniądza elektronicznego. 
24. Kwestie związane z działaniem Pakietu promocyjnego i Usługi, w szczególności reklamacje dotyczące Pakietu promocyjnego i Usługi są 

rozpatrywane przez T-Mobile, zgodnie z regulaminem Usługi. W innych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie 
mają pozostałe postanowienia umowy i świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej Abonenta oraz Użytkownika i T-Mobile.  

25. Kwestie związane z działaniem Kodu rabatowego i Serwisu, w szczególności reklamacje dotyczące Kodu rabatowego i Serwisu są 
rozpatrywane przez Partnera T-Mobile, zgodnie z regulaminem Serwisu. W innych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami 
zastosowanie mają pozostałe postanowienia umowy i świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej Abonenta oraz Użytkownika i T-
Mobile. 

 
 
 


