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Załącznik nr 1 do Warunków Promocji "Telefon
bez umowy" dla Użytkowników Heyah
Cennik telefonów (nr 31), dla uczestników Promocji „Telefon bez
umowy”, którzy nabyli uprawnienie do zakupu telefonu zgodnie z regulaminem Promocji
„Telefon bez umowy”
1. W okresie od 15.09.2015 r. do wyczerpania zapasów modeli telefonów związanych z Promocją
„Telefon bez umowy” lub do odwołania, Operator umożliwia nabycie aparatów telefonicznych na
warunkach niniejszego Cennika oraz związanego z tym załącznikiem regulaminu „Warunki
Promocji ’Telefon bez umowy’ dla Użytkowników Heyah”.
2. Cennik dotyczy Użytkowników korzystających z Promocji ‘Telefon bez umowy’, którzy nabyli
prawo do zakupu aparatu telefonicznego w promocyjnej cenie.
3. Przez kupno telefonu rozumie się złożenia zamówienia na wybrany model aparatu
telefonicznego przez uprawnionych Użytkowników Heyah biorących udział w Promocji.
4. Zakup przez Użytkownika wybranego modelu aparatu telefonicznego na zasadach opisanych w
regulaminie Promocji oznacza zakończenie dla tego Użytkownika możliwości dalszego udziału w
Promocji.
5. Ceny telefonów: (Ceny w zł z VAT):
Ceny dla uczestników

Ceny dla uczestników

biorących udział w

biorących udział w

Promocji przez

Promocji przez okres od

minimum 24 miesiące

12 do 23 miesięcy

Model telefonu

Plan_50

Plan_30

Plan_50

Plan_30

Alcatel 20.12

9

9

39

99

Alcatel 20.04C

9

9

39

59

369

429

489

599

49

89

109

129

Apple iPhone 4S 8GB

599

699

749

849

HTC Desire 510 LTE

199

269

319

399

59

99

129

169

259

349

429

499

129

189

239

289

99

139

199

229

239

319

399

489

Alcatel ONETOUCH Idol 3 (4.7) LTE
Acer Liquid Z205

Samsung S5611
Samsung Galaxy Grand
Prime(G531F)LTE
Sony Xperia E4
Microsoft Lumia 535 DualSIM
Microsoft Lumia 640 LTE
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* - telefony o ograniczonej dostępności
Plan_30 - zobowiązanie uczestników promocji „Telefon bez umowy” do comiesięcznego zasilania
konta w kwocie minimalnej 30zł
Plan_50 - zobowiązanie uczestników promocji „Telefon bez umowy” do comiesięcznego zasilania
konta w kwocie minimalnej 50zł
Operator zastrzega sobie ograniczony dostęp wybranych modeli aparatów.
6. Zamówienie telefonu na warunkach określonych w „Warunkach Promocji „Telefon bez umowy”
dla Użytkowników Heyah” i zgodnie z niniejszym Cennikiem możliwe jest pod numerem
888002222 lub *2222 (ten drugi numer tylko dla Użytkowników Heyah). Opłaty za połączenia ze
wskazanymi numerami naliczane są zgodnie z cennikiem abonenta inicjującego połączenie.
7. Dokonanie zamówienia wymaga identyfikacji aktywnej karty SIM, do której przypisane jest
konto, które Użytkownik doładowywał zgodnie z postanowieniem regulaminu Promocji „Telefon bez
umowy”.
8. Zakup (zawarcie umowy sprzedaży) odbywa się podczas wizyty kuriera pod adresem wskazanym
przez Użytkownika (np. w domu lub w pracy) w momencie przyjęcia przesyłki tj. złożenia podpisu
pod dokumentem przewozowym przedłożonym przez kuriera. Cenę za urządzenie pobiera kurier.
Wraz z przesyłką Użytkownik występujący w roli konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży
otrzyma na piśmie „Informacje przedkontraktowe dla umowy sprzedaży”.

