WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„50 % mniej na wszystko na 30 dni”
dla Użytkowników Heyah korzystających
z taryfy Dniówka

1. W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. lub do wycofania niniejszej oferty,
T-Mobile Polska S.A. operator usługi Heyah (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych
w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Ofertę „50% mniej na wszystko na 30 dni”
(zwaną dalej „Ofertą”). Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik Heyah nowo zakupionych
starterów, korzystający z taryfy Dniówka (zwany dalej „Użytkownikiem”).
2. Opis Oferty:
Oferta polega na obniżeniu stawek cennikowych na wykonywanie połączeń głosowych do sieci
komórkowych i stacjonarnych, wysyłania wiadomości SMS i MMS oraz korzystania z pakietowej
transmisji danych w kraju oraz w Strefie roamingowej 1A (zgodnie z postanowieniami obowiązującego
Użytkownika cennika roamingowego) po obniżonych cenach, zgodnie z warunkami opisanymi
poniżej:
a. Połączenia głosowe do sieci komórkowych i stacjonarnych: 0,15 zł (za minutę połączenia)*
b. Wiadomości SMS-y: 0,07 zł (za jeden SMS)
c. Wiadomości MMS-y: 0,14 zł (za każde 100kB)**
d. Transmisja danych: 0,16 zł/ 1MB (rozliczane co 100kB)***
3. Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z wyżej wskazanych usług po obniżonych cenach
przez 30 dni, od momentu aktywacji Oferty.
4. Użytkownik może aktywować Ofertę na danym Numerze Telefonu tylko jeden raz.
5. Po zakończeniu wskazanego w pkt. 3 okresu promocyjnego, następuje automatyczna zmiana stawek
cennikowych, na stawki wskazane w Cenniku Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah.
6. Warunkiem skorzystania z Oferty jest jej aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
Ofercie.
7. Warunkiem aktywacji Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz
jednorazowe zasilenie konta kwotą minimum 20 zł.
8. Użytkownik może dezaktywować Ofertę w jeden z następujących sposobów:
a. wysyłając Ekspresowy kod *150*158*3#
b. w Biurze Obsługi Użytkownika,
c. w punktach sprzedaży T-Mobile.
9. Użytkownik może sprawdzić status Oferty w jeden z następujących sposobów:
a. wysyłając Ekspresowy kod *150*158*1#
b. w Biurze Obsługi Użytkownika,
c. w punktach sprzedaży T-Mobile.
10. Aktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zasilenie konta Użytkownika kwotą minimum
20 zł. Zlecenie aktywacji zostanie potwierdzone wiadomością SMS.
11. Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania prz ez Operatora
zlecenia dezaktywacji i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
12. Korzystanie z usług w ramach Oferty możliwe jest w Polsce oraz Strefie roamingowej 1A, zgodnie
z postanowieniami wiążącego Użytkownika Cennika roamingowego.
13. Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu
Oferty niż wskazane w niniejszych Warunkach. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta
w Biurze Obsługi Użytkownika oraz w punktach sprzedaży T-Mobile.
14. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny.
W przypadku Użytkownika, który skorzystał z Oferty, wycofanie Oferty nie będzie powodować
zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
16. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT. Stan konta oraz wartość poszczególnych
połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Użytkownika
o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

Objaśnienia:
* za każde rozpoczęte 15 sekund połączenia w kraju naliczana jest opłata w wysokości 1/4 stawki minutowej,
rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami cennika roamingowego,
** rozliczanie za każde 100kB w kraju, rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami
cennika roamingowego,
*** rozliczanie co 100kB w kraju, rozliczanie w Strefie roamingowej 1A zgodnie z postanowieniami cennika
roamingowego.

