WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ

„Smart społeczność”
dla Użytkowników Heyah

1. W okresie od dnia 16.07.2016 r. do wycofania, jednak nie dłużej niż do dnia
30.09.2016 r. T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych
w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) opcję usługową „Smart
społeczność” (zwaną dalej „Bonusem”).
2. Z niniejszych warunków może skorzystać każdy użytkownik Heyah korzystający z
taryfy „Dniówka” (zwany dalej „Użytkownikiem”).
3. Ogólny opis Bonusa:
a. Możliwość korzystania z Facebook bez taryfikacji za transmisję danych oraz
b. Możliwość korzystania z WhatsApp Messenger bez taryfikacji za transmisję
danych,
c. Opłata cykliczna za korzystanie z Bonusa wynosi 4,99 zł (zwana dalej „Opłatą
Cykliczną”).
4. W ramach Bonusa Użytkownik ma możliwość korzystać z aplikacji wymienionych w
pkt 3 a i 3 b bez taryfikacji danych w zakresie przesyłania wiadomości oraz dostępu
do komponentów własnych aplikacji. Transmisja danych nie obejmująca
komponentów własnych aplikacji będzie pomniejszać limit transferu danych z
aktywnej na koncie Użytkownika opcji usługowej dotyczącej transmisji danych, lub
zgodnie z cennikiem Użytkownika. W szczególności dotyczy to linków
przekierowujących na inne strony. Brak taryfikacji transmisji danych w ramach
aplikacji nie dotyczy również możliwości korzystania z opcji wykonywania lub
odbierania połączeń w ramach wymienionych aplikacji.
5. Warunkiem aktywacji Bonusa jest posiadanie:
a. Konta aktywnego na połączenia wychodzące,
b. Stanu konta umożliwiającego pobranie Opłaty Cyklicznej,
c. W przypadku pierwszej aktywacji Bonusa po aktywacji karty SIM dodatkowym
warunkiem jest wcześniejsze doładowanie konta dowolną kwotą.
6. Warunkiem korzystania z Bonusa jest posiadanie konta aktywnego na połączenia
wychodzące oraz stanu konta w wysokości co najmniej 0 zł.
7. Użytkownik może aktywować Bonus wysyłając kod *140*795#
8. Użytkownik może dezaktywować Bonus wysyłając kod *140*795*2#
9. Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić status Bonusa wysyłając kod *140*795*1#
10. Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub
sprawdzenia statusu niż wskazane w niniejszych Warunkach. Informacje na ten
temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika.
11. Brak taryfikacji za transmisję danych w ramach Bonusa dotyczy wyłącznie
korzystania z Bonusa na terenie kraju będąc zalogowanym do sieci Operatora.
Oznacza to m.in. że nie dotyczy on transmisji danych wykonywanej w roamingu.
12. Aktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia aktywacji przez
Abonenta i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
13. Dezaktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zlecenia dezaktywacji
i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
14. Opłata Cykliczna będzie naliczana z góry za cykl 30-dniowy. Opłata Cykliczna
pobierana jest bez względu na to czy konto jest aktywne na połączenia wychodzące.

15. Pierwszy cykl 30-dniowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu aktywacji. W
przypadku braku środków wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej możliwość
korzystania z Bonusa ulega zawieszeniu na okres 30 dni. Jeśli w wskazanym okresie
konto Użytkownika zostanie doładowane i pobrana zostanie Opłata Cykliczna,
możliwość korzystania z Bonusa zostanie odwieszona. W takiej sytuacji rozpocznie
się nowa rachuba cyklu – pierwszy cykl 30-dniowy liczy się od dnia następującego
po dniu odwieszenia. W przypadku braku na koncie Użytkownika środków
wystarczających na pobranie Opłaty Cyklicznej w okresie 30 dni od momentu jej
zawieszenia Bonus zostanie automatycznie dezaktywowany.
16. W przypadku dezaktywacji Bonusa pobrana Opłata Cykliczna nie podlega zwrotowi.
17. Zmiana taryfy przez Użytkownika w obrębie ofert Heyah na kartę skutkuje
dezaktywacją Bonusa.
18. Z Bonusa można korzystać tylko pod warunkiem posiadania na koncie
niewykorzystanych jednostek transmisji danych umożliwiających łączenie się z
Internetem.
19. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %.
Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w
oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Abonenta o stanie konta podawana jest
kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

