Warunki Oferty Promocyjnej

„Przenieś numer do Heyah” („Oferta”)
Czas trwania Oferty: od 28 grudnia 2011 r. do wycofania niniejszej Oferty przez
Operatora. Wycofanie Oferty nie będzie mieć wpływu na prawa osób, które związały się
jej warunkami.
Postanowienia ogólne:
1. W okresie trwania Oferty do jej wycofania T-Mobile Polska Spółka Akcyjna (zwana
dalej „Operatorem”) oferuje promocyjne warunki przeniesienia numeru z sieci innego
operatora do systemu Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz
Użytkowników.
Warunki Oferty:
2. Klient, który w ramach niniejszej Oferty złoży wniosek o przeniesienie numeru
telefonu
od
swojego
dotychczasowego
operatora
do
systemu
Usług
Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników i stanie sie
Użytkownikiem Heyah (zwanym dalej „Użytkownikiem”), otrzyma od Operatora
bezpłatny pakiet startowy z kwotą do wykorzystania 1 zł oraz promocyjne środki
bonusowe o wartości 120 zł, które zostaną przyznane na warunkach określonych w
pkt. 4 – 6 poniżej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące pakietu startowego znajdują się w tabeli poniżej:
Taryfa Nowa Heyah
Kwota do wykorzystania dostępna
od chwili aktywacji
Ważność Konta na połączenia
wychodzące
Ważność Konta na połączenia
przychodzące
Zestaw Startowy obejmuje

1 zł brutto

a)

jeden miesiąc
trzy miesiące

b)

b)

- serwis „Szafa gra” na start bez opłaty
- promocyjne doładowania o łącznej wartości 120 zł

a. Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili
aktywacji Startera na usługi o podwyższonej opłacie, w szczególności na Numery
Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
b. czas ważności konta na połączenia wychodzące liczony jest od momentu wykonania
pierwszego połączenia wychodzącego, a czas ważności konta na połączenia
przychodzące liczony jest od momentu przekroczenia daty Ważności Konta.
4. Promocyjne środki bonusowe w wysokości 20 zł będą przyznawane Użytkownikowi
przez 6 miesięcy, raz w miesiącu, po pierwszym doładowaniu przez niego w danym
miesiącu konta jednorazową kwotą minimum 20 zł.
5. Doładowanie promocyjne nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zasilenia konta
wymaganą kwotą i zostanie każdorazowo potwierdzone Użytkownikowi przez
Operatora komunikatem SMS.
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6. Doładowanie konta, o którym mowa w pkt 4 może odbywać sie dowolną metodą
dostępną w Heyah, przy zastrzeżeniu, że doładowania promocyjne dokonywane na
podstawie innych ofert Operatora, nie są brane pod uwagą, jako spełniające warunki
niniejszej Oferty.
7. Brak doładowania konta w sposób wskazany w pkt. 6 w danym miesiącu
kalendarzowym nie spowoduje wykluczenia Użytkownika z Oferty. Promocyjne środki
bonusowe zostaną przyznane w kolejnym miesiącu, w którym zostanie doładowane
przez Użytkownika konto w sposób określony w pkt. 4.
8. Promocyjne środki bonusowe nie przedłużają ważności konta.
9. Użytkownik ma możliwość monitorowania kwoty promocyjnych środków bonusowych,
jaką może jeszcze uzyskać na warunkach niniejszej Oferty:
 u konsultanta Biura Obsługi Użytkownika
 u konsultanta w Sklepie 02 - 674 Warszawa, ul. Marynarska 12.
Numery informacyjne
10. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu konta oraz terminu Ważności Konta:
 poprzez wysłanie kodu ekspresowego *108#
 poprzez serwis Samoobsługa na www.heyah.pl
 oraz poprzez konsultanta Biura Obsługi Użytkownika pod numerem *2222
Serwis "Granie na czekanie"
11. Użytkownikowi, który dokona aktywacji Karty SIM i doładuje konto, w ciągu 30 dni od
momentu doładowania konta zostanie aktywowany bezpłatnie:
 serwis „Szafa Gra” (dalej również „Serwis”)
Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma SMS potwierdzający aktywację oraz
informujący o sposobie rezygnacji z Serwisu.
12. Serwis aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem, za który Operator
nie pobierze opłaty. Zmiana utworu przez Użytkownika związana jest z opłatą
wskazaną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” i "Szafa Gra". Operator nie
pobierze opłat cyklicznych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego
trwającego od aktywacji Serwisu do końca Cyklu, następującego po Cyklu
Rozliczeniowym, w którym nastąpi aktywacja.
13. Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 12, Użytkownik
otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze korzystanie z Serwisu pobierana będzie
przez Operatora opłata cykliczna oraz o sposobie bezpłatnej rezygnacji z Serwisu.
14. Po zakończeniu okresu promocyjnego, za dalsze korzystanie z Serwisu Operator
będzie pobierał opłatę cykliczną, określoną w Regulaminie Serwisu „Granie na
Czekanie” i „Szafa Gra”, w wysokości 2,00 zł brutto w danym Cyklu.
15. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Serwisu wysyłając SMS o
treści NIE na bezpłatny na terenie kraju numer 80333.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
16. Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
 maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do
użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS
lub MMS,
 przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści,
przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub
osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w niniejszym podpunkcie.
17. Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla
Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienia końcowe
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają
postanowienia „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych
Heyah na rzecz Użytkowników” („Regulamin”), a także Regulaminu Serwisu „Szafa
Gra” (o ile Użytkownik związał sie tymi warunkami), które są podane do publicznej
wiadomości na http://www.heyah.pl.
19. Terminy pisane w niniejszym dokumencie z dużej litery, a w nim niezdefiniowane
mają znaczenie nadane im w Regulaminie, Regulaminie Serwisu „Szafa Gra”.
20. Przeniesienie numeru do systemu Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah
na rzecz Użytkowników odbywa się zgodnie z:
 Regulaminem usługi przeniesienia numeru przydzielonego abonentowi
będącego strona umowy zawartej na piśmie przy zmianie dostawcy usługi
świadczonej przez T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie
lub
 Regulaminem usługi przeniesienia numeru przydzielonego abonentowi
niebędącemu strona umowy zawartej na piśmie przy zmianie dostawcy
usług świadczonej przez sieci T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie.
21. O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez stronę http: //www.heyah.pl.
22. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23%
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