
            

 

 

Kup w Żabce dowolny starter od T-Mobile i odbierz hot-doga  

 
Żabka we współpracy z operatorem sieci komórkowej T-Mobile Polska przygotowała 
niespodziankę dla swoich klientów. Każdy, kto w dniach 10-23 listopada br. zakupi w sklepie Żabka 
dowolny starter T-Mobile lub Heyah, otrzyma bon upoważniający do odbioru dowolnego, 
darmowego hot-doga z oferty gastronomicznej sieci.   
  
Promocja obowiązuje w wybranych sklepach Żabka w terminie od 10 do 23 listopada br. lub do 

wyczerpania zapasów. Każdy klient, który w tych dniach zdecyduje się na zakup dowolnego startera 

T-Mobile lub Heyah w sklepie Żabka, otrzyma bon towarowy w formie kodu na wydruku z kasy, 

upoważniający do odbioru darmowego hot-doga w placówce sieci Żabka. Realizacja bonów 

promocyjnych możliwa jest do 30 listopada br.  

 

W sklepach sieci Żabka dostępny jest szeroki wybór wygodnych usług. Jedną z nich jest właśnie 

możliwość skorzystania z kompleksowego pakietu usług GSM. W każdym punkcie Żabka można 

dokonać zakupu i rejestracji starterów GSM. W wielu przypadkach są to produkty dedykowane z 

najkorzystniejszą na rynku ofertą oraz zakupu doładowań do telefonów komórkowych.  

 

Regulamin promocji, zawierający listę sklepów biorących w niej udział, dostępny jest na 

www.zabka.pl/akcje-promocyjne.  

 
________________________ 

 
Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7600 

placówek prowadzonych przez ponad 6000 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat 

działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 

odwiedzane codziennie przez ponad 2,5 miliona klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 

najbliższej Żabki. W ramach strategii odpowiedzialności Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, 

usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury 

organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: 

www.zabka.pl. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2020: https://raportodpowiedzialnosci.zabka.pl/ 

 

____________________________ 

 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 
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