WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Dwa razy więcej Internetu Smart”
dla Abonentów Heyah
Ogólne warunki oferty:
1.
2.

3.

W okresie od dnia 06.07.2015 r. 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 „Dwa razy więcej Internetu Smart” (zwaną dalej „Usługą”).
Każdy Abonent, który do dnia 05.07.2015 r. zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług
telekomunikacyjnych na Warunkach Oferty Promocyjnej, w której tytule wykorzystane jest oznaczenie
„Heyah Smart abonament” dokona zmiany obecnie posiadanego pakietu Smart (zwanego dalej
„Pakietem”), otrzyma dodatkową objętość danych (nastąpi powiększenie pakietu danych) do
wykorzystania w ramach pakietowej transmisji danych zgodnie z tabelą w pkt 3.
Objętość danych do wykorzystania w ramach krajowej pakietowej transmisji danych:

Pakiet:
Objętość danych
przed
skorzystaniem z
Oferty
Objętość danych
po skorzystaniu z
Oferty:
4.

5.

Smart S
1 GB

Smart M
2 GB

Smart L
3 GB

Smart XL
5 GB

2 GB

4 GB

6 GB

10 GB

Korzystanie z Usługi w ramach pakietowej transmisji danych odbywać się będzie na następujących
zasadach:
a.
Opłata za Usługę zawarta jest w opłacie za Pakiet, z którego Abonent korzysta,
b.
Powiększony pakiet danych przysługuje do wykorzystania w Cyklu Rozliczeniowym,
c.
W przypadku skorzystania z niniejszych Warunków Abonent otrzyma objętość danych do
wykorzystania zgodnie z tabelą w pkt 3,
d.
Nowy Pakiet danych (t.j. obowiązujący zgodnie z niniejszymi Warunkami) umożliwia mobilny
dostęp do Internetu w ramach pakietowej transmisji danych w zasięgu sieci Operatora na terenie
Polski. Realizowana jest ona w technologiach mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od
wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii na danym terenie oraz usług
aktywnych dla danej Karty SIM),
e.
Transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za dane wysłane
i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu sesji dane
są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100 kB,
f.
Po wykorzystaniu porcji danych objętych opłatą za Pakiet nastąpi blokada transmisji danych,
g.
Technologia LTE jest aktywowana automatycznie i nie ma możliwości jej dezaktywacji.
Korzystanie z technologii LTE możliwe jest tylko w oparciu o szczególnego rodzaju Kartę SIM –
kartę USIM oraz urządzenie (np. smartfon) zdolne do korzystania z tej technologii. Technologia
LTE dostępna jest w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany. Orientacyjna
mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje dotyczące technologii
LTE dostępne są na stronie www.heyah.pl,
h.
Po wykorzystaniu puli danych z Pakietu lub w trakcie korzystania z tej puli, Abonent ma
możliwość dokupienia pakietów danych powiększających pulę danych do wykorzystania w trakcie
danego Cyklu Rozliczeniowego na „Warunkach Oferty Promocyjnej „Smart plus Internet” dla
Abonentów Heyah”. Przed wyczerpaniem dostępnej puli danych Abonent otrzyma od Operatora
wiadomość SMS o spodziewanym rychłym zakończeniu dostępnej puli oraz sposobach i opcjach
powiększenia puli dostępnych danych w Cyklu Rozliczeniowym, w ramach wskazanych
warunków oferty promocyjnej. W momencie wyczerpania dostępnej puli danych Abonent otrzyma
od Operatora wiadomość SMS informującą o tym wyczerpaniu oraz sposobach i opcjach
ustanowienia nowej puli danych w Cyklu Rozliczeniowym w ramach wskazanych warunków oferty
promocyjnej
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Abonenta regulaminu warunków oferty promocyjnej.
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