Regulamin Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (23)
Obowiązuje od dnia 10.02.2011 r.

UmowynawarunkachniniejszegoRegulaminuizwiązanegoznimCennika.
2. Umowyzawieranesąnaczasoznaczonywskazanynastronie1Umowy.
3. PrzezzawarcieUmowyAbonentHeyahMixzobowiązujesięwszczególnoścido:
i. utrzymania Ważności Konta przez czas oznaczony, na który Umowa zostaje
zawartaoraz
ii. zasilaniakontałącznąkwotąniemniejsząniżKwotaStaławkażdympełnym
miesiącukalendarzowymmieszczącymsięwczasieoznaczonymobowiązywania
Umowy.
4. ZawierającUmowę,AbonentHeyahMixrównocześnienabywa:
i. PakietStartowywcenie29,00złzVAT,którejcałośćstanowipoczątkowystan
jegokonta,
ii. jedenzTelefonówwnastępującejpromocyjnejcenie:
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HEYAH_MIX_50_12
HEYAH_MIX_50_12xyz

SamsungE1150
Nokia1616
Nokia2220slide
SamsungAvila(S5230)
Nokia2700classic
LGBaliGM360
SonyEricssonZylo
Nokia7230
NokiaX2
SamsungAvilaGPS(S5230G)
NokiaC3
Nokia5230
SamsungWave533

HEYAH_MIX_30_24
HEYAH_MIX_30_24xyz

Modeltelefonu

HEYAH_MIX_50_24
HEYAH_MIX_50_24xyz

KodPromocji/KategoriaKoduPromocji*
CenywzłzVAT
HEYAH_MIX_30_36
HEYAH_MIX_30_36xyz

POSTANOWIENIE WSTĘPNE. DEFINICJE

HEYAH_MIX_50_36
HEYAH_MIX_50_36xyz

§ 1.

1. NiniejszyRegulaminokreślazakresiwarunkiświadczeniaUsługTelekomunikacyjnych
w Systemie Heyah Mix na rzecz Abonentów Heyah Mix przez Operatora, promocyjnecenyTelefonówiwarunkiichnabycia.
2. UżytewRegulaminieterminyoznaczają:
• Abonent Heyah Mix –Osoba,którazawarłazOperatoremUmowę;
• Biuro Obsługi Klienta –jednostkaorganizacyjna,mającazazadanieudzielanie
Abonentowi Heyah Mix informacji na temat warunków wykonywania Umowy
oraz informowanie go o Usługach Telekomunikacyjnych świadczonych przez
Operatora;
• Cennik – wykaz Usług Telekomunikacyjnych wraz z zestawieniem rodzaju
iwysokościopłatorazzasadamiichnaliczania,związanywyłączniezPromocją
RównaTaryfa;
• Cykl Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy dotyczący usług świadczonych
w oparciu o Opłatę Cykliczną, rozpoczynający się w Dniu Rozliczeniowym,
odnoszący się wyłącznie do niektórych usług objętych Regulaminem Usługi
Telekomunikacyjnej; czas trwania danego Cyklu Rozliczeniowego jest równy
liczbie dni miesiąca kalendarzowego, w którym dany Cykl Rozliczeniowy się
rozpoczął;
• Dane Transmisyjne – związane z korzystaniem z Usług Telekomunikacyjnych
dane przetwarzane przez Operatora dla celów przekazywania komunikatów
wsieciachtelekomunikacyjnych,naliczaniaopłatzaUsługiTelekomunikacyjne
lubnaliczaniaopłatztytułurozliczeńoperatorskich;
• Dzień Rozliczeniowy – dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie terminowego wniesienia przez Abonenta Heyah Mix Opłaty Cyklicznej na rzecz
Operatora;
• Hasło –kodcyfrowy,literowylubcyfrowo-literowyskładającysięzminimum6,
a maksimum 20 znaków, służący do identyfikacji Abonenta Heyah Mix, przy
pomocyktóregomożeonzamawiaćdodatkoweUsługiTelekomunikacyjnelub
rezygnowaćzniektórychUsługTelekomunikacyjnych;
• Heyahkod – kod cyfrowy, służący do identyfikacji Abonenta Heyah Mix, przy
pomocyktóregomożeonzamawiaćdodatkoweUsługiTelekomunikacyjnelub
rezygnowaćzniektórychUsługTelekomunikacyjnychzapośrednictwemBiura
ObsługiAbonentalubserwisuSamoobsługa;
• IMEI –indywidualnynumeridentyfikacyjnyTelefonu;
• Karta SIM –kartamikroprocesorowa,zktórązwiązanyjestNumerAbonencki
wSieci,KodPINiKodPUK,umożliwiającakorzystaniezUsługTelekomunikacyjnych na podstawie Umowy, wydawana przez Operatora w chwili nabycia
Pakietu Startowego, będąca jego własnością do chwili rozwiązania lub
wygaśnięciaUmowy;
• Kaucja – kwota środków pieniężnych, wpłacana przez Abonenta Heyah Mix
Operatorowi tytułem zabezpieczenia spełnienia świadczeń Abonenta Heyah
MixwzględemOperatora;
• Kod PIN –związanyzKartąSIMkodcyfrowyustawionyfabrycznielubzdefiniowany
przezAbonentaHeyahMix,umożliwiającydostępdoUsługTelekomunikacyjnych
poprzezKartęSIM;
• Kod PUK – związany z Kartą SIM kod cyfrowy, znoszący blokadę Kodu PIN,
zapewniającyAbonentowiHeyahMixmożliwośćidentyfikowaniaprzydostępie
doUsługTelekomunikacyjnychpoprzezKartęSIM;
• Konsument – osoba fizyczna, będąca stroną Umowy lub wnioskująca o jej
zawarcie,wcelachniezwiązanychbezpośredniozjejdziałalnościągospodarcząlubzawodową;
• Kwota Stała –określonawUmowiewartośćdoładowańkonta,któremusząbyć
dokonaneprzezAbonentaHeyahMixwkażdympełnymmiesiącukalendarzowym
obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony; właściwa dla danej
Umowy wysokość Kwoty Stałej wskazana jest w Umowie w kodzie promocji,
jakopierwszawyodrębnionawtymkodzieliczba(czytającodlewej);sposób
odczytywania kodu promocji, w tym odczytywania z niego wysokości Kwoty
Stałej,podanyjestw§2ust.11poniżej
• Numer Abonencki – co najmniej dziewięciocyfrowy, identyfikujący Kartę SIM
wSieci,którymożesłużyćdoidentyfikacjiAbonentaHeyahMixwserwisach
umożliwiającychzmianywUsługachTelekomunikacyjnychidostępinformacji
okoncieAbonentaHeyahMix;
• Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al.Jerozolimskie181,02-222Warszawa;
• Opłata Cykliczna – opłata ponoszona cyklicznie przez Abonenta Heyah Mix
w związku z korzystaniem z niektórych dodatkowych usług opisanych
wRegulaminieUsługiTelekomunikacyjnej;
• Osoba – osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
nieposiadającaosobowościprawnej,utworzonezgodniezprzepisamiprawa;
• Pakiet Startowy –pakietjednostekrozliczeniowychstanowiącychpoczątkowe
doładowanie konta Abonenta Heyah Mix predefiniowane w systemach
teleinformatycznych Operatora w odniesieniu do Karty SIM wydawanej temu
abonentowiwzwiązkuzzawarciemUmowy;
• Punkt Sprzedaży Heyah Mix – autoryzowana przez Operatora placówka
handlowo-usługowa,wktórejwszczególnościmożnazawrzećUmowę;
• Regulamin –niniejszyregulaminpromocjiSystemuHeyahMix;
• Regulamin Usługi Telekomunikacyjnej –ustaloneprzezOperatoraszczegółowe
warunki korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej, której specyfika wymaga
odrębnegouregulowania;
• Samoobsługa – internetowy i telefoniczny system obsługi Abonenta Heyah
Mix,przypomocyktóregomożeonsamodzielnieuzyskaćniektóreinformacje,
zamawiaćdodatkoweUsługiTelekomunikacyjnelubrezygnowaćzniektórych
UsługTelekomunikacyjnych;
• „Sieć” –publicznasiećtelekomunikacyjnaOperatorasłużącadoświadczenia
UsługTelekomunikacyjnych;
• System Heyah Mix – klasa Usług Telekomunikacyjnych związana z (i)
zawarciemUmowywformiepisemnej,(ii)promocjąi(iii)użyciemoznaczenia
HeyahMix;
• Telefon –aparattelefonicznylubinnetelekomunikacyjneurządzeniekońcowe
posiadająceświadectwohomologacjilubcertyfikatzgodnościzzasadniczymi
wymaganiami, wydany przez uprawniony organ, każdorazowo zaopatrzone
wIMEI;
• Umowa – umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Systemu Heyah
Mix zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony 12, 24 albo 36 miesięcy,
zmożliwościąjejdalszegowykonywaniapotymokresiejakoumowyzawartej
na czas nieoznaczony, na podstawie której Operator świadczy Usługi
TelekomunikacyjnenarzeczAbonenta;
• Usługi Telekomunikacyjne –świadczoneprzezOperatorausługitelekomunikacyjne w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz inne usługi
znimizwiązane;
• Ważność Konta –statusaktywnejKartySIM,stanowiącyjedenzniezbędnych
warunkówkorzystaniazUsługTelekomunikacyjnychobjętychUmową;status
tenjestwzbudzany,przedłużanylubprzywracanyprzezAbonentaHeyahMix
w sposób określony w Regulaminie i Cenniku; wzbudzenie, przedłużenie lub
przywrócenieWażnościKontazawszenastępujenaokreślonyczas;wprzypadku
utratyWażnościKontablokowanajestmożliwośćkorzystaniazpołączeńiusług;
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Telefonyoszczególnieograniczonejdostępności:
Nokia1662
SonyEricssonT280i
SonyEricssonT303
Nokia2330classic
LGGU230
Nokia5000
Nokia5130XpressMusic
SonyEricssonG502
SonyEricssonNaite
Nokia6300
SamsungCorby(S3650)
Nokia6303/6303iclassic
Nokia5310
SamsungDelphi(B3410)
SonyEricssonK770i
SonyEricssonW595
SonyEricssonC702
SonyEricssonW595flower
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*xyz– dowolnyciągznaków.
5. WażnośćKontanapołączeniawychodzącewynosi30dniodmomentuwykonania
pierwszegopołączenia.
6. Sposób taryfikowania Usług Telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie
Umowy zawartej w ramach niniejszej promocji jest szczegółowo określony
wCenniku.
7. ZawarcieUmowyorazdokonaniezakupuPakietuStartowegoiTelefonunawarunkach
określonychwRegulaminieiCennikumożliwejestwPunktachSprzedażyHeyah
Mix,awprzypadkuKonsumentów,takżewsklepieinternetowymorazzapośrednictwemtelefonu(telesprzedaż).Regulaminydwóchostatnichkanałówsprzedaży
dostępnesąnawww.heyah.pl.
8. PodstawąnabyciaTelefonówobjętychniniejsząpromocjąwkanałachsprzedaży
wskazanychwust.7powyżejjestumowasprzedażyzawartapomiędzyAbonentem
HeyahMixadystrybutoremprowadzącymdanyPunktSprzedażyHeyahMixalbo
–wprzypadkuzakupuwsklepieinternetowymHeyahMixlubzapośrednictwem
telefonu–zOperatorem.
9. WarunkówniniejszegoRegulaminuniemożnałączyćwszczególnościzwarunkami
przedstawionymi w innych stosowanych przez Operatora dokumentach
związanychzinnymiofertamipromocyjnymi,chybażewskazanedokumentybędą
wyraźniestanowićinaczej.
10. AbonentHeyahMixwczasieobowiązywaniaUmowyniemamożliwość:
10.1 zmianysystemuHeyahMixnasystemabonamentowy,
10.2 zmianysystemuHeyahMixnasystemprzedpłacony,
10.3 zmianywysokościKwotyStałej.
11. Właściwy dla Regulaminu jest jeden z podanych poniżej Kodów Promocji albo
jedenkodmieszczącysięwktórejkolwiekzpodanychponiżejkategoriikodów.
Kody Promocji:
HEYAH_MIX_30_12,HEYAH_MIX_30_24,HEYAH_MIX_30_36,HEYAH_MIX_50_12,
HEYAH_MIX_50_24,HEYAH_MIX_50_36,
Kategorie Kodów Promocji:
HEYAH_MIX_30_12xyz,HEYAH_MIX_30_24xyz,HEYAH_MIX_30_36xyz,
HEYAH_MIX_50_12xyz,HEYAH_MIX_50_24xyz,HEYAH_MIX_50_36xyz.
Litery„xyz”znajdującesięnakońcukażdejpowyżejwskazanejkategoriikodów
oznaczajądowolnyciągznaków,którymożebyćdoprecyzowanynaUmowieprzez
Operatora.
Na stronie 1 Umowy wskazany jest tylko jeden właściwy dla niej kod, przy czym
pierwsza(odlewej)liczbakoduokreślawysokośćKwotyStałej(wzłotychpolskich),
zaśdrugaczasoznaczony(wmiesiącach),naktóryUmowazostajezawarta.
12. UmowęnawarunkachRegulaminumogązawrzećKonsumenciiinneOsoby.
§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

§ 2. PODSTAWOWE WARUNKI PROMOCJI „RÓWNA TARYFA W SYSTEMIE HEYAH MIX”
1. W okresie od 10.02.2011 r. do wyczerpania zapasów Pakietów Startowych lub
Telefonówzwiązanych z niniejszą promocją lub do odwołania, Operatorzawiera

1.1. przyłączeniedoSieci;
1.2. dostępdoSieci;
1.3. wykonywanieiodbieraniepołączeńgłosowych;
1.4. przesyłaniewiadomościtekstowychorazinneusługitransmisjidanych;
1.5. przesyłaniewiadomościmultimedialnych;
1.6. roaming;
1.7. usługitransmisjidanych,wtymusługidostępuszerokopasmowego.
2. ZzastrzeżeniempozostałychpostanowieńRegulaminu,wprzypadku,gdycharakter
świadczonych usług tego nie wyłącza, Operator zapewnia także prezentację
numeru wywołującego w połączeniach przychodzących do Abonenta Heyah Mix
(CLIP), prezentację Numeru Abonenckiego, możliwość ograniczenia prezentacji
NumeruAbonenckiego(CLIR)orazmożliwośćprzeniesieniapołączenia.
3. Operator może wprowadzać do oferty nowe usługi, w szczególności w miarę
powstawanianowychmożliwościtechnicznych.Wprzypadu,gdyspecyfikadanej
usługiwymagaodrębnegouregulowania,Operatorupoważnionyjestdowydania
Regulaminu Usługi Telekomunikacyjnej, który będzie dostępny dla Abonenta
wBiurzeObsługiAbonenta,PunktachSprzedażyHeyahMixoraznastronieinternetowejwww.heyah.pl.
4. RodzajUsługTelekomunikacyjnychświadczonychAbonentowiHeyahMixokreślony
jestwUmowie.
§ 4.
1. Operator z wykorzystaniem Sieci, w ramach usługi roamingu, umożliwia
AbonentowiHeyahMixkorzystaniezsieciniektórychoperatorówzagranicznych.
Z listami dostępnych operatorów zagranicznych i krajów można zapoznać się
wBiurzeObsługiKlienta,nastronieinternetowejwww.heyah.plorazwPunktach
Sprzedaży Heyah Mix. W uzasadnionych przypadkach możliwość wykonywania
połączeń i korzystania z innych usług w sieciach niektórych operatorów
zagranicznych lub możliwość kierowania połączeń do tych sieci może być okresowoograniczona,wszczególnościzewzględówtechnicznychlubzewzględuna
okoliczności,naktóreOperatorniemawpływu.
2. W przypadku korzystania z sieci operatorów zagranicznych zasady dotyczące
przetwarzania danych Abonenta Heyah Mix, a także zasady rozliczeń mogą być
inneniżstosowaneprzezOperatora.Zasadynaliczaniaopłatzakorzystaniezsieci
operatorów zagranicznych są wskazane w Cenniku oraz na stronie internetowej
www.heyah.pl.
§ 5. DANE O JAKOŚCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
1. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne 24 godziny na dobę, przez 7 dni
wtygodniu.
2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne zgodnie z wymogami dotyczącymi
jakości, określonymi w dokumentach (w szczególności – decyzjach administracyjnych) uprawniających Operatora do wykorzystywania poszczególnych częstotliwości, a także zgodnie ze standardami ETSI (Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych), w tym przewodnikami ETSI (EG), raportami technicznymi
ETSI (TR), raportami specjalnymi ETSI (SR), europejskimi standardami (EN),
standardamiETSI(ES),specyfikacjamitechnicznymiETSI(TS).
3. Operator w zakresie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych korzysta z dokumentów publikowanych przez ITU-T (Międzynarodowy
ZwiązekTelekomunikacyjny– SektorNormalizacjiTelekomunikacjiITU,zajmujący
się tworzeniem wysokiej jakości standardów, obejmujących wszystkie dziedziny
telekomunikacji).
4. OperatorświadczyUsługiTelekomunikacyjnewzakresieistniejącychmożliwości
technicznych.Wszczególnościoznaczato,że:
4.1. Operator świadczy usługi, zgodnie ze standardami poszczególnych
technologii(GSM,UMTS,GPRS,EDGEiHSDPA).Informacjeotechnologiach
stosowanych przez Operatora są publikowane na stronie internetowej
www.era.pl;
4.2. zasięg w Sieci oraz prędkość transmisji danych uzależnione są od wielu
czynników. Najistotniejsze są uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne
oraztechniczne.Zuwaginazmiennośćnaturalnychwarunkówpropagacjifal
radiowych,zależnośćodtypuzabudowy,rozbudowęSieciorazokoliczność,
iżSiećjestwspółdzielonaprzezużytkowników,zasięgorazprędkośćtransmisji
danychmogąulegaćzmianom.
5. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne w zasięgu Sieci oraz z wykorzystaniemsiecitelekomunikacyjnychinnychoperatorów,zktórymiłącząOperatora
stosowneporozumienia.
6. Aktualneinformacjeojakościpubliczniedostępnychusługtelekomunikacyjnych
publikowanesąnastronieinternetowejwww.heyah.pl.
§ 6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI I WYPŁATY ODSZKODOWANIA

1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług
Telekomunikacyjnych w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie, Cenniku,
atakżeRegulaminieUsługiTelekomunikacyjnej,oiledotyczyonAbonentaHeyah
Mix, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług TelekomunikacyjnychwynikłozprzyczynleżącychpostronieAbonentaHeyahMix,wszczególności z nieprzestrzegania przez niego postanowień wskazanych powyżej dokumentów,albodziałaniaAbonentaHeyahMixniezgodnegozprawemlubnastąpiło
wskutekzdarzeniaocharakterzesiływyższej.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości
skorzystania z Usług Telekomunikacyjnych, wynikające z nieosiągnięcia przez
TelefonużywanyprzezAbonentaHeyahMixparametrówtechnicznychzgodnych
ze standardami ETSI lub wymaganych do skorzystania z tych usług, a także
w przypadku używania przez niego Telefonu nieposiadającego wymaganego na
terytoriumPolskiświadectwahomologacjilubcertyfikatuzgodnościzzasadniczymi
wymaganiami. Operator oświadcza, iż Telefony oferowane w ramach niniejszej
promocji, jak i inne Telefony oferowane przez Operatora spełniają w granicach
posiadanychfunkcjonalnościwymagania,októrychmowawzdaniupoprzednim.
3. Operatorniegwarantujeprzepustowościtransmisjidanychorazichbezpieczeństwa
wprzypadku,kiedydaneteopuszczająjegoSieć.
4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora Usług
Telekomunikacyjnych Abonentowi Heyah Mix przysługuje odszkodowanie.
ZakażdydzieńprzerwywświadczeniuUsługTelekomunikacyjnychUżytkownikowi
przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej miesięcznej kwoty doładowania konta z ostatnich trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia reklamacji.
Abonentowi Heyah Mix przysługuje odszkodowanie za okres nie dłuższy niż
12miesięcy.JeżeliprzeddniemzłożeniareklamacjiUżytkownikkorzystałzUsług
Telekomunikacyjnychkrócejniż3miesiące,średniąmiesięcznąkwotędoładowania liczy się według wartości doładowań dokonanych w ramach Umowy do tego
dnia.Przyobliczaniuśredniejmiesięcznejkwotydoładowanianieuwzględniasię
przyznanychprzezOperatorakwotpromocyjnychlubbonifikat.
5. W przypadku uznania reklamacji, przyznana kwota zostanie niezwłocznie
przekazana Abonentowi Heyah Mix przez Operatora poprzez uzupełnienie jego
konta o tę kwotę. W przypadku, gdy wynika to z wiadomej Operatorowi woli
Abonenta Heyah Mix, należna kwota zostanie mu przekazana na adres lub
rachunek wskazany przez reklamującego abonenta nie później niż w terminie
14dnioddniarozpatrzeniareklamacji.

1. Operator umożliwia Abonentom Heyah Mix korzystanie z następujących Usług
Telekomunikacyjnych:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sàdowego
prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego,
pod numerem KRS 0000029159, kapita∏ zak∏adowy 471 000 000 z∏, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295

Regulamin Promocji Równa Taryfa w Systemie Heyah Mix (23)
Obowiązuje od dnia 10.02.2011 r.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA
1. OperatorjestadministratoremdanychosobowychAbonentówHeyahMixwrozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Operator samodzielnie lub
poprzezpodmiotyprzezniegoupoważnioneprzetwarzadaneosoboweAbonenta
HeyahMix,związanezeświadczonymiUsługamiTelekomunikacyjnymi.Danete
przetwarzane są w celach związanych ze sprzedażą produktów i świadczeniem
UsługTelekomunikacyjnychorazwcelachzwiązanychzwindykacjąnależności,
jak również, w przypadku gdy przetwarzanie to nie narusza praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, w celu marketingu własnych produktów i usług. W
zakresieokreślonymwprzepisachprawadaneosobowemogąbyćprzekazywane
iudostępnianeuprawnionymosobom,organomlubsądom.AbonentowiHeyah
Mixprzysługujeprawodostępudotreścidotyczącychgodanychosobowychiich
poprawiania. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych
osobowychpowinnabyćkierowananaadresOperatora.
2. Operator,świadczącUsługiTelekomunikacyjne,przestrzegatajemnicytelekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych w Sieci, w szczególności
danych osobowych dotyczących Abonenta Heyah Mix oraz Danych
Transmisyjnych.Niedotyczytoprzypadków,gdyujawnienieinformacjiobjętych
tajemnicą telekomunikacyjną nastąpi za zgodą Abonenta Heyah Mix, którego
danedotycząlubjestwymaganenapodstawieprzepisówprawa.
3. DaneTransmisyjneorazinnedanedotycząceAbonentaHeyahMixprzetwarzane
sąprzezOperatoralubpodmiotyupoważnionezgodniezprzepisamiprawaprzez
Operatora w celach związanych z świadczeniem Usług Telekomunikacyjnych,
zapewnienia realizacji przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy oraz realizacji obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przez
Operatora.OperatorprzetwarzawskazanedaneprzezokresniezbędnydoświadczeniaUsługTelekomunikacyjnych,naliczaniaopłat,dochodzeniaroszczeńoraz
zadośćuczynieniaobowiązkomwynikającymzprzepisówprawalubprzezokres
uzgodniony z Abonentem Heyah Mix. Zakres przetwarzania Danych
Transmisyjnych i innych danych dotyczących Abonenta Heyah Mix uzależniony
jest od rodzaju Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora na
rzecz Abonenta Heyah Mix oraz od aktywności telekomunikacyjnej Abonenta
Heyah Mix. Abonent Heyah Mix ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania
Danych Transmisyjnych i innych danych jego dotyczących poprzez określenie
rodzaju Usług Telekomunikacyjnych, które mają być świadczone na jego rzecz
orazpoprzezudzielenie(wycofanie)zgodynaprzetwarzanietychdanych,wprzypadku,gdydanesąprzetwarzanenapodstawiezgodyAbonentaHeyahMix.
4. WcelunaliczaniaopłatnależnychOperatorowiorazopłatztytułurozliczeńoperatorskich Operator przetwarza Dane Transmisyjne odzwierciedlające Usługi
Telekomunikacyjne świadczone Abonentowi Heyah Mix. Z uwzględnieniem
warunkówokreślonychwprzepisachprawaOperatormożerównieżprzetwarzać
tedanedlacelówmarketinguorazświadczeniausługowartościwzbogaconej.
§ 8.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Operator i Abonent Heyah Mix zobowiązują się do przestrzegania postanowień
Umowy, Cennika i Regulaminu, a także Regulamin Usługi Telekomunikacyjnej,
wprzypadkugdydotycząonedanegoAbonentaHeyahMix.
2. Abonent Heyah Mix ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Usługi
Telekomunikacyjnej w Punkcie Sprzedaży Heyah Mix i na stronie internetowej
Operatorawww.heyah.pl.
3. Umowajestzawierana:
3.1 wimieniuOperatora–przezosobęprzezniegoumocowaną,
3.2 przezAbonentaHeyahMix–osobiścielubprzezdziałającychwjegoimieniu
przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników na podstawie okazanego
pełnomocnictwa.
WprzypadkuUmowyzawieranejwsklepieelektronicznymlubzapośrednictwem
telefonuAbonentHeyahMixmożezawrzećUmowęwyłącznieosobiście.
4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy, a także prawo
odmowy świadczenia poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych Osobom,
które:
4.1 niespełniająktóregokolwiekzwarunkówokreślonychw§9ust.1,2,3lub
4Regulaminu,
4.2 zalegają z płatnościami w stosunku do Operatora lub z którymi Operator
rozwiązałumowęoświadczenieusługtelekomunikacyjnychzprzyczyn,za
które osoby te ponoszą odpowiedzialność, w szczególności z przyczyn
wskazanychw§14ust.3zdaniepierwszelubust.6Regulaminu,
4.3 nie wykonują obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnychzawartychzinnymioperatoramitelekomunikacyjnymi,
wszczególnościniedokonującpłatnościzaświadczoneusługi,lubwykorzystująświadczoneusługidocelówniezgodnychzprawem,
4.4 przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub
dokumentami,którebudząwątpliwośćcodoichautentycznościlubkompletności,
4.5 podadząbłędnelubnieaktualnedanewymaganedozawarciaUmowylub
4.6 co do których negatywnie oceniono wiarygodność płatniczą, w szczególnościwynikającązdanych,będącychwposiadaniuOperatoranapodstawie
przepisówprawalubudostępnionychmuprzezbiuroinformacjigospodarczej.
5. Regulamin Usługi Telekomunikacyjnej może określać dodatkowe wymagania,
warunkujące świadczenie na rzecz Abonenta Heyah Mix Usług Telekomunikacyjnychcharakteryzującychsięokreślonąspecyfiką.
6. Wprzypadkuzmianyadresuzameldowanialubsiedziby,zmianyadresudokorespondencji, nazwy lub numeru dokumentów potwierdzających tożsamość,
a także w przypadku zmiany firmy (nazwy) lub nazwiska, Abonent Heyah Mix
zobowiązanyjestniezwłoczniepowiadomićotymzdarzeniuOperatora,anastępniewterminie7dnioddniadokonaniazmianytychdanychpotwierdzićtenfakt
w formie pisemnej, faksem albo w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu
interfejsu(formularza)udostępnionegowtymcelunawww.heyah.pl.Nażądanie
Operatora Abonent Heyah Mix zobowiązany jest przedstawić w terminie 7 dni
dokumentypotwierdzającepowyższezmiany.Wprzypadkuniewykonaniaprzez
Abonenta Heyah Mix któregokolwiek z powyższych zobowiązań, Operator,
powysłaniudoAbonentaHeyahMixinformacjiSMS-em,e-mailem,listemlubpo
uprzedzeniugowinnysposób,możezawiesićświadczenieUsługTelekomunikacyjnychpoupływie7dnioddniawysłaniainformacjiprzezOperatora,doczasu
wykonania przez Abonenta Heyah Mix tego zobowiązania; wszelką korespondencjękierowanądoAbonentaHeyahMixnadotychczasowyadresuważasięza
prawidłowodoręczonązewszystkimikonsekwencjamidlaAbonentaHeyahMix.
7. Abonent Heyah Mix powinien używać w sieci Operatora wyłącznie Telefonów
spełniających wymagania sieci Operatora, w szczególności posiadających
świadectwohomologacjilubcertyfikatzgodnościzzasadniczymiwymaganiami,
wydanyprzezuprawnionyorgan.
§ 9. WARUNKI ZAWARCIA I WYKONYWANIA UMOWY
1. Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Osobę wnioskującą
ojejzawarcie:
1.1. wprzypadkuKonsumentów–tożsamościiaktualnego,dokładnegomiejsca
zamieszkania, w szczególności poprzez przedstawienie dowodu osobistego–awprzypadkuobywatelapaństwaobcego–paszportuwrazzkartą
stałego pobytu; w przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa,

pełnomocnictwopowinnobyćwystawionewformiepisemnejznotarialnie
poświadczonympodpisemosobyudzielającejpełnomocnictwa;
1.2. wprzypadkupozostałychOsób–statusuprawnegoiaktualnego,dokładnego adresu siedziby (w szczególności poprzez przedstawienie odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców, fundacji,
stowarzyszeń,innychodpisówzrejestrówsądowych,ewidencjilubdokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone we wniosku
o zawarcie Umowy) oraz po przedstawieniu zaświadczenia o nadaniu
numeruNIPizaświadczeniaonadaniuidentyfikatoraREGON;wprzypadku,
gdyprzedstawicielOsobywnioskującejozawarcieUmowyniejestwpisany
do rejestru, powinien on przedstawić ważne pełnomocnictwo podpisane
przez tę Osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tej Osoby
zgodniez treścią aktualnego odpisuz rejestru właściwego dla tej Osoby;
przedstawicielelubpełnomocnicyOsobywnioskującejozawarcieUmowy
zobowiązanisąwylegitymowaćsiędowodemosobistymlubpaszportem.
2. Operator ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia przez Osobę
wnioskującą o zawarcie Umowy innych dokumentów niż opisane powyżej, gdy
dokumenty,októrychmowapowyżej,sązniszczonelubbudząwątpliwościcodo
ichautentyczności.
3. OperatormożeuzależnićzawarcieUmowyoddostarczeniaprzezOsobęwnioskującą
ozawarcieUmowyokreślonychprzezOperatoradokumentówpotwierdzających
wiarygodnośćpłatniczątejosobyimożliwościwykonaniaprzezniązobowiązań
wobecOperatora.
4. Operator może uzależnić zawarcie Umowy lub dalsze świadczenie Usług
TelekomunikacyjnychodwpłaceniaprzezOsobęwnioskującąozawarcieUmowy
lub przez Abonenta Heyah Mix Kaucji. Operator może żądać wpłacenia Kaucji
odOsobywnioskującejozawarcieUmowylubodAbonentaHeyahMixwprzypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4.2 - 4.7, § 14 ust. 5 oraz w przypadku
niespełnienia przez Osobę wnioskującą o zawarcie Umowy warunków
określonychw§9ust.1,jakrównieżwprzypadkuświadczenianarzeczAbonenta
usługi roamingu lub inicjowania połączeń międzynarodowych. Kaucja nie ma
charakteru zaliczki ani przedpłaty na poczet jakichkolwiek należności wobec
Operatoraijestzdeponowananawyodrębnionym,nieoprocentowanymrachunku
bankowymOperatora.
5. Operator ma prawo żądać kwoty Kaucji do wysokości 1000 zł z zastrzeżeniem,
żewprzypadkugdynależnościpłatniczeOsobybędącejlubzamierzającejzostać
Abonentem Heyah Mix wobec Operatora są wyższe niż kwota 1000 zł, Kaucja
może stanowić kwotę nie wyższą niż dwukrotność kwoty należnych opłat.
PobranieKaucjiniełączysięzobowiązkiemzapłaceniapodatkuVAT.
6. Operator ma prawo potrącić swoje wymagalne wierzytelności wobec Abonenta
HeyahMixzkwotyKaucji.OperatorzobowiązujesięzwrócićAbonentowiHeyah
MixnominalnąkwotęKaucjizchwilądokonaniakońcowegorozliczeniaUmowy,
zzastrzeżeniemzdaniapoprzedniego.
7. Operator ma prawo ograniczyć możliwości inicjowania połączeń wychodzących
znumeramiusługopodwyższonejopłacie(premium),znumeramirozpoczynającymi
sięod„80”inicjowaniapołączeńmiędzynarodowychwychodzącychdoniektórych
krajów oraz połączeń do niektórych numerów międzynarodowych, w szczególności w sytuacji uzasadnionych wątpliwości odnośnie do wiarygodności płatniczejAbonentaHeyahMix.Operatormożerównieżuzależnićświadczenietego
rodzajuusługnarzeczAbonentaHeyahMixodwpłaceniakaucji.AbonentHeyah
Mix może uzyskać informację telefoniczną o stosowanych ograniczeniach
wBiurzeObsługiKlienta.
8. Korzystanie z objętych Umową odpłatnych Usług Telekomunikacyjnych,
wszczególnościinicjowaniepołączeń,będzieniemożliwe,gdystankontabędzie
mniejszyniżminimalnakwotawskazanawCenniku.
9. Operator zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
napodstawieUmowywczasieniedłuższymniż15dnioddatyzawarciaUmowy,
oileinnyterminrozpoczęciaświadczeniaUsługTelekomunikacyjnychniewynika
zUmowy.
10. WprzypadkuUmowyzawartejpozalokalemprzedsiębiorstwaorazwprzypadku
Umowyzawartejnaodległość,Konsumentowiprzysługujeprawoodstąpieniaod
Umowybezpodaniaprzyczynwterminie10dnioddniazawarciaUmowy,chyba
że Operator, za zgodą Konsumenta, z którym zawarł umowę na odległość,
rozpocząłświadczenieUsługTelekomunikacyjnychprzedupływemtegoterminu.
11. W odniesieniu do umów wskazanych w ust. 10 powyżej, w razie odstąpienia
KonsumentaodUmowy,Umowajestuważanazaniezawartą.To,costronyświadczyły,ulegazwrotowiwstanieniezmienionym,chybażezmianabyłakonieczna
wgranicachzwykłegozarządu.
12. Wodniesieniudoumówwskazanychwust.10powyżej,wprzypadkuodstąpienia
Konsumenta od Umowy wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi. W takim
przypadku Operator zwraca Abonentowi Heyah Mix także kwotę wpłaconej
Kaucji,zuwzględnieniempostanowieńust.6powyżej.
13. PrzejęciedługuzUmowywymagazgodydrugiejstronyUmowy(wierzyciela).
§ 10. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY SIM
1. W związku ze sprzedażą Pakietu Startowego i Telefonu oraz zawarciem Umowy
Operator wydaje Abonentowi Heyah Mix aktywną Kartę SIM , której posiadanie
iużycieprzezAbonentaHeyahMixzgodniezinstrukcjąpodanąprzezOperatora
jestwarunkiemkoniecznymkorzystaniazUsługTelekomunikacyjnych.KartaSIM
wmomenciewydaniajejAbonentowiHeyahMixumożliwiakorzystaniezUsług
Telekomunikacyjnychdokwoty29zł.
2. AbonentHeyahMixprzyjmujenasiebiezobowiązanieniepieniężnedoutrzymaniaaktywnejKartySIMprzezczasoznaczony,naktóryUmowazostałazawarta.
WarunkiemkorzystaniaprzezAbonentaHeyahMixzUsługTelekomunikacyjnych
jestnależytewykonywanieprzezniegoUmowy,przezcowszczególnościrozumie
się:
2.1. w czasie oznaczonym, na który została zawarta Umowa – wykonywanie
zobowiązańwskazanychwust.4.1i4.2poniżej,a
2.2 po upływie czasu oznaczonego, na który została zawarta Umowa, i jej
przedłużeniunaczasnieoznaczony–wykonywaniezobowiązaniadoutrzymania WażnościKonta.
3. Abonent Heyah Mix ma obowiązek wykonać pierwsze połączenie wychodzące
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Bez wykonania wskazanego
połączenianiemamożliwościzasileniakonta.
4. AbonentHeyahMixmaobowiązek:
4.1. utrzymać Ważność Konta przez czas oznaczony, na który Umowa została
zawarta,oraz
4.2. zasilaćkontołącznąkwotąniemniejsząniżKwotaStaławkażdympełnym
miesiącukalendarzowymmieszczącymsięwczasieoznaczonymobowiązywaniaUmowy.
5. Sposóbizasadydokonywaniadoładowańprzedłużającychlubprzywracających
WażnośćKontawskazanesąw§12RegulaminuorazwCenniku.
6. NadoładowaniekontaKwotąStałą,októrymmowawust.4.2powyżej,składają
się wyłącznie wartości nominalne doładowań dokonanych w ciągu danego
miesiącakalendarzowego,bezuwzględnianiadodatkowychkwotprzyznawanych
przezOperatoratytułempromocjidoładowań.
7. W przypadku zasilenia konta w skali miesiąca kwotą wyższą niż Kwota Stała,
wartośćzasileniaprzewyższającaKwotęStałąniejestzaliczananapoczetzobowiązania,októrymmowawust.4.2,wmiesiącunastępnym.
8. Abonent Heyah Mix zobowiązany jest chronić Kartę SIM przed zniszczeniem,
uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzieżą. O zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniulubkradzieżyKartySIMAbonentHeyahMixzobowiązanyjestpowiadomić
Operatora w terminie 7 dni od daty ujawnienia tej okoliczności. W przypadku

kradzieży, Abonent Heyah Mix jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia jej
ujawnienia przedstawić Operatorowi dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
W przypadku powiadomienia dokonanego w formie ustnej, Abonent Heyah Mix
jest zobowiązany dodatkowo potwierdzić Operatorowi ten fakt na piśmie lub
faksemwterminie3dnioddatypowiadomieniaustnego.
9. WsytuacjiutratyKartySIMAbonentHeyahMixjestzobowiązanydowystąpienia
doOperatoraowydanienowejKartySIMwmiejsceutraconej,wterminie7dniod
powiadomieniaOperatora,októrymmowawzdaniudrugimust.8powyżej.
10. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Karty SIM
i zgłoszenia tego faktu Operatorowi przez Abonenta Heyah Mix w sposób
przewidzianypowyżej,wodniesieniudoKartySIMOperatorwprowadzacałkowitą
blokadęmożliwościkorzystaniazpołączeńiusług.PowydaniunowejKartySIM
wskazana blokada zostaje zniesiona, nowa karta otrzymuje status Ważności
Konta,zaśstarakartaulegadezaktywacji.OkresowaprzerwawposiadaniuKarty
SIMprzezAbonentaHeyahMixniezwalniagozwykonywaniainnychzobowiązań
wynikającychzUmowy,wszczególności–wczasieoznaczonym,naktóryUmowa
zostałazawarta–zzobowiązańwskazanychwust.4powyżej.
11. WprzypadkuniewykonaniaprzezAbonentaHeyahMixzobowiązania,októrym
mowawust.4.1powyżej,tracionwodniesieniudoKartySIMstatusWażności
Konta. W przypadku niewykonania przez Abonenta Heyah Mix zobowiązania
wskazanegowust.4.2powyżej,Operatormaprawowprowadzićblokadęmożliwościnawiązywaniapołączeńwychodzących.Wprzypadkuniewykonaniazobowiązania wskazanego w ust. 4.1 powyżej zmiana statusu Karty SIM może być
dokonanapocząwszyodpierwszegodnianastępującegopoostatnimdniuokresu
Ważności Konta. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust.
4.2 powyżej blokada możliwości nawiązywania połączeń wychodzących może
zostać wprowadzona począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym Abonent Heyah Mix nie wypełnił
wskazanegozobowiązania.
12. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 4.1 powyżej,
do dnia skorzystania przez Operatora z uprawnienia do rozwiązania Umowy
wskazanegow§14ust.3Regulaminu,AbonentHeyahMixmoże,poutraciestatusu Ważności Konta, dokonać stosownego zasilenia konta, które przywróci
WażnośćKontaiwkażdymprzypadkubędziezaliczonenapoczetzobowiązania
wskazanegowust.4.2powyżej.PrzywrócenieKarcieSIMstatusuWażnościKonta
nastąpiwczasie24godzinodwykonaniazaległegozobowiązania.
13. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 4.2 powyżej,
do dnia skorzystania przez Operatora z uprawnienia do rozwiązania Umowy
wskazanegow§14ust.3Regulaminu,AbonentHeyahMixmoże,powprowadzeniu blokady możliwości nawiązywania połączeń wychodzących, o której mowa
wust.11powyżej,dokonaćstosownegozasileniakonta,którewkażdymprzypadku
będzie odpowiednio zaliczone w części odpowiadającej wartości zaległego
zobowiązania do wniesienia Kwoty Stałej na poczet jego uregulowania.
Zniesieniewskazanejblokadynastąpiwczasie24godzinodwykonaniazaległego
zobowiązania.
14. WprzypadkuniewykonaniaprzezAbonentaHeyahMixzobowiązania,októrym
mowawust.2.2powyżej:
14.1. Abonent Heyah Mix traci w odniesieniu do Karty SIM status Ważności
Konta, począwszy od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu
okresuWażnościKonta,
14.2. Abonent Heyah Mix może, po utracie statusu Ważności Konta, do dnia
skorzystania przez Operatora z uprawnienia do rozwiązania Umowy
wskazanego w § 14 ust. 10 Regulaminu, dokonać stosownego zasilenia,
któreprzywróciWażnośćKonta.
15. Zaskutkiwynikającezużywaniaprzezosobytrzeciezagubionejlubskradzionej
KartySIMwyłącznąodpowiedzialnośćponosiAbonentHeyahMix,chybażeskutki te powstały po powiadomieniu Operatora o fakcie zagubienia lub kradzieży
KartySIMwsposóbwskazanywust.8powyżej.
16. ZaskutkiwynikającezużywaniaKartySIMprzezosobytrzecielubskutkiskorzystaniazuprawnień–określonychwUmowielubinnychdokumentachwiążących
AbonentaHeyahMix–przezosobytrzecie,apowstałewzwiązkuzeznajomością
przez takie osoby Kodu PIN, Kodu PUK, Hasła, Heyahkodu lub innych danych
wystarczających do spowodowania wskazanych skutków, wyłączną odpowiedzialnośćponosiAbonentHeyahMix.
§ 11. OPŁATY
1. Rodzaj i wysokość opłat za Usługi Telekomunikacyjne wraz ze szczegółowymi
zasadamiichnaliczaniasąokreślonesąwCenniku.
2. Opłatyzapołączeniasąnaliczaneodchwilizgłoszeniasięwywołanegonumeru
do chwili zakończenia połączenia. Sposób naliczania opłat za połączenia jest
podanywCenniku,atakżenastronieinternetowejwww.heyah.pl.
3. Ze względu na uwarunkowania techniczne, opłaty za wykonane Usługi
Telekomunikacyjnemogąbyćnaliczanezopóźnieniem.Wtakiejsytuacji,wprzypadkuskorzystaniaprzezAbonentaHeyahMixzusługzakwotęprzewyższającą
stanśrodkówzgromadzonychnakoncie,opłatazateusługizostaniepokrytaze
środkówpochodzącychzuzupełnieniakontadokonanegoprzezAbonentaHeyah
Mixwterminiepóźniejszym.
4. Od opłat zwolnione są połączenia z numerami alarmowymi. Połączenia te
kierowanesądowłaściwychterytorialniejednosteksłużb,którymprzydzielono
numeralarmowy.
5. Środkizgromadzonenakonciewwynikuwniesienia–wcałościlubwczęściach
–KwotyStałejorazwwynikudokonaniazasileńprzedłużającychlubprzywracającychWażnośćKontawcałościsłużąkorzystaniuzUsługTelekomunikacyjnych
wzakresieinazasadachokreślonychwUmowie,RegulaminieiCenniku,atakże
wSzczególnychWarunkachKorzystaniazUsługiTelekomunikacyjnej,wprzypadku
gdy dotyczą one danego Abonenta Heyah Mix. Zwolnienia od opłat, o których
mowa w zdaniu poprzednim, nie obejmują połączeń do służb powołanych do
niesienia pomocy oraz zwalczania zaraźliwych chorób ludzi, zwierząt i roślin,
kierowanychnanumeryinneniżnumeryalarmowe.
6. Wprowadzenie przez Operatora blokady możliwości nawiązywania połączeń
wychodzącychlubcałkowitejblokadymożliwościkorzystaniazpołączeńiusług,
jak również utrata statusu Ważności Konta nie powoduje utraty środków
zgromadzonychnakoncie.
7. Z wyłączeniem przypadku wskazanego w § 10 ust. 10 zdanie drugie Umowy,
każdadezaktywacjaKartySIMjestskutkiemrozwiązanialubwygaśnięciaUmowy
i łączy się z utratą niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie
AbonentaHeyahMix.
§ 12. WAŻNOŚĆ KONTA
1. OdmomentuwykonaniapierwszegopołączeniaWażnośćKontatrwa30dni.
2. Uzupełnieniekonta,wtymuzupełnieniekontaprzedłużającelubprzywracające
WażnośćKonta,możenastąpićkażdymkanałemdoładowańwłaściwymdlausług
Heyah,awszczególnościprzez:
• doładowaniekuponamipapierowymi,
• doładowanieelektroniczne,
• doładowanieprzezosobytrzecie.
3. Ważność Konta można skumulować maksymalnie do 12 miesięcy. Jeśli w dniu
doładowania istotnego dla Ważności Konta Karta SIM pozostaje w statusie
WażnościKonta,tonowyokresWażnościKontaliczonyjestodkońcabieżącego
okresu tej ważności. Jeśli w dniu takiego doładowania Karta SIM nie posiada
statusu Ważności Konta, to nowy okres Ważności Konta liczony jest od dnia
doładowania.
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4. MinimalnawartośćjednorazowegodoładowaniaprzedłużającegolubprzywracającegoWażnośćKontawskazanajestwCenniku.
5. Informacje i warunki dotyczące doładowań oraz przedłużenia/przywracania
WażnościKontaznajdująsiętakżenawww.heyah.pl.
§ 13. OBOWIĄZKI OPERATORA
1. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych zgodnie z Umową, Regulaminem i Cennikiem – a w przypadku związania się przez Abonenta Heyah Mix Szczególnymi Warunkami
KorzystaniazUsługiTelekomunikacyjnej–takżezgodniezjegopostanowieniami.
2. Z wyjątkiem sytuacji związanych z migracją z systemu przedpłaconego do
Systemu Heyah Mix, przy zawarciu Umowy Operator zobowiązany jest wydać
AbonentowiHeyahMixKartęSIM,doktórejprzypisanyjestNumerAbonencki.
3. KartaSIMstanowiwłasnośćOperatoradochwilizaprzestaniaświadczeniaUsług
TelekomunikacyjnychzwykorzystaniemtejKartySIM.
4. NumerAbonenckimożebyćzmienionyprzezOperatorazważnychprzyczyntechnicznych lub w razie zmiany planu numeracji Operatora. O terminie zmiany
Numeru Abonenckiegoz przyczynzależnych od Operatora Operator powiadomi
Abonenta Heyah Mix na co najmniej 30 dni przed datą zmiany Numeru
Abonenckiego.
§ 14. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę po upływie okresu, na który została
zawarta oraz po przedłużeniu jej na czas nieoznaczony z zachowaniem
30-dniowegookresuwypowiedzenia,zeskutkiemnanastępującypotymokresie
8.dzieńmiesiącakalendarzowego.WokresietymAbonentHeyahMixmaobowią-zek wypełniać wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy. Wypowiedzenie
Umowywymagaformypisemnej.
2. ZzastrzeżeniemskutkówprzewidzianychRegulaminem,wszczególnościwust.8
poniżej,AbonentHeyahMixmapraworozwiązaćUmowęzawartąnaczasoznaczony przed upływem tego czasu, z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na następujący po tym okresie 8. dzień miesiąca
kalendarzowego. W okresie tym Abonent Heyah Mix ma obowiązek wypełniać
wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy. Wypowiedzenie Umowy wymaga
formypisemnej.
3. W przypadku naruszenia przez Abonenta Heyah Mix postanowień Umowy lub
innychłączącychgozOperatoremumów,OperatormożerozwiązaćUmowęlubte
inne umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim
wezwaniu Abonenta Heyah Mix do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich
skutkówibezskutecznymupływieterminuwyznaczonegoAbonentowiHeyahMix
wtymcelu.
WszczególnościOperatormożeskorzystaćzewskazanegouprawnieniawprzypadku,
gdyAbonentHeyahMix:
3.1. niespełnizobowiązaniawskazanegow§10ust.3Regulaminu,
3.2. niespełnizobowiązaniawskazanegow§10ust.4.1lub4.2Regulaminu,
3.3. niespełnizobowiązaniawskazanegow§10ust.8lub9Regulaminu,
3.4. niespełnizobowiązaniawzakresieopłatwynikającychzUmowy,
3.5. niespełnizobowiązaniawzakresieopłatwynikającychzinnychłączących
gozOperatoremumów.
W przypadku Konsumenta, powyższe uprawnienie przysługuje Operatorowi
wyłącznie w odniesieniu do Umowy, z wyłączeniem zdarzeń związanych
zwykonywanieminnychumówłączącychAbonentaHeyahMixzOperatorem.
4. WprzypadkuotwarcialikwidacjiAbonentaHeyahMixlubwszczęciawstosunku
do Abonenta Heyah Mix postępowania upadłościowego, naprawczego lub
egzekucyjnego Abonent Heyah Mix zobowiązany jest niezwłocznie, nie później
jednakniżwterminie14dni,opowyższymfakciepowiadomićOperatora.
5. WprzypadkuotwarcialikwidacjiAbonentaHeyahMixlubwszczęciawstosunku
do Abonenta Heyah Mix postępowania upadłościowego, naprawczego lub
egzekucyjnego, Operator może uzależnić dalsze świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych od wpłacenia Kaucji. Niezależnie od uprawnienia
wskazanego w zdaniu poprzednim, w przypadku otwarcia likwidacji Abonenta
Heyah Mix lub wszczęcia w stosunku do Abonenta Heyah Mix postępowania
egzekucyjnego,OperatormożerozwiązaćUmowęzeskutkiemnatychmiastowym.
6. OperatormaprawowedługwłasnegowyborurozwiązaćUmowęwkażdymczasie
zeskutkiemnatychmiastowymbezwcześniejszegouprzedzeniaAbonentaHeyah
Mix lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, bez odszkodowania
dlaAbonentaHeyahMix,wprzypadkugdyabonentten:
6.1. wykorzystuje Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Operatora
wsposóbnaruszającyprawolubpostanowieniaUmowy,
6.2. używa Karty SIM, korzystając z kradzionego, niehomologowanego lub
nieposiadającego certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami
Telefonu,bądźużywaTelefonu,którywywołujezaburzeniaelektromagnetyczne,
6.3. kieruje do sieci Operatora lub do innych sieci telekomunikacyjnych,
zapomocąKartySIM,połączeniapochodzącezinnychsiecitelekomunikacyjnych, w szczególności w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych
osobomtrzecim,bądźwinnysposóbudostępniausługitelekomunikacyjne
innympodmiotom,wszczególnościwceluuzyskaniakorzyścimajątkowej,
6.4. bez pisemnej zgody Operatora wykorzystuje Kartę SIM w urządzeniu
telekomunikacyjnym realizującym funkcję zakończenia sieci stałej lub
działającym na podobnej zasadzie, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnychinnympodmiotom.
7. W przypadku wykorzystania przez Abonenta Heyah Mix Karty SIM w sposób
wskazanywust.6.3lub6.4powyżej,AbonentHeyahMixbędziezobowiązanyna
pisemne żądanie Operatora do zapłacenia na jego rzecz kary umownej
wwysokościwskazanejnastronie2Umowy.Powyższeuprawnienieniewyłącza
uprawnieniaOperatorado(i)dochodzeniakaryumownej,októrejmowawust.8
poniżejani(ii)dochodzeniaprzezOperatoraodszkodowaniaprzewyższającego
wysokośćwskazanychkarumownychnazasadachogólnych.
8. WprzypadkurozwiązaniaprzezAbonentaHeyahMixlubprzezOperatorazwiny
Abonenta Heyah Mix Umowy przed ustalonym w niej terminem, Operatorowi
przysługuje w stosunku do Abonenta Heyah Mix roszczenie o zapłatę kary
umownej w wysokości wskazanej na stronie 1. Umowy. Obowiązek zapłacenia
karyumownejwynikazniewykonaniaprzezAbonentaHeyahMixzobowiązania
wskazanegow§10ust.2zdaniepierwszeRegulaminuiceluniniejszejpromocji
–przyznaniaAbonentowiHeyahMixpromocyjnychwarunkówzakupuTelefonu.
WysokośćkaryumownejjestrównawartościprzyznanejAbonentowiHeyahMix
ulgizwiązanejzzawarciemUmowy(ulgawcenieTelefonu),przyczymwysokość
ulgi jest podana również na stronie 1. Umowy. Wskazana kara umowna będzie
pomniejszonaoproporcjonalnąjejwartośćzaokresoddniazawarciaUmowydo
dniajejrozwiązania.
9. Roszczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, przysługuje Operatorowi
wszczególnościwprzypadku:
9.1. rozwiązaniaprzezAbonentaHeyahMixUmowyprzedkońcemczasuoznaczonego,naktóryzostałaonazawarta,
9.2. rozwiązaniaprzezOperatoraUmowywprzypadkach,októrychmowawust.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, a w przypadku Abonenta Heyah Mix niebędącego
Konsumentem,takżewprzypadkuwskazanymwust.3.5powyżej,
9.3. rozwiązanieprzezOperatoraUmowywprzypadkach,októrychmowawust.6
powyżej.

10. W przypadku Umowy przedłużonej na czas nieoznaczony, po upływie czasu
oznaczonego, na który Umowa była zawarta, w sytuacji, gdy z winy Abonenta
HeyahMixKartaSIMutracistatusWażnościKontaiprzeztrzymiesiące,liczącod
ostatniegodnia,wktórymKartaSIMposiadałatenstatus,AbonentHeyahMixnie
spowoduje przywrócenia Ważności Konta, Operator dokona dezaktywacji Karty
SIM,cojestrównoznacznezrozwiązaniemUmowy.Zachowanieformypisemnej
dlatakiegorozwiązaniaUmowyniejestwymagane.
11. Każde rozwiązanie Umowy łączy się z dezaktywacją Karty SIM, niezależnie od
liczby wykonanych połączeń i aktualnego stanu konta. Dezaktywacja oznacza
zaprzestanie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i uniemożliwienie korzystaniaprzezAbonentaHeyahMixzKartySIM.
§ 15. WYGAŚNIĘCIE UMOWY
1. Umowawygasawskutek:
1.1. utratyprzezOperatorauprawnieńniezbędnychdoprowadzeniadziałalności
telekomunikacyjnej,wszczególnościrezerwacjiczęstotliwościradiowych;
1.2. śmierciAbonentaHeyahMix;
1.3. utratybytuprawnegoAbonentaHeyahMix,niebędącegoosobąfizyczną;
1.4. upływuokresu,naktóryzostałazawarta,zeskutkiemna8.dzieńmiesiąca
kalendarzowego następującego po tym okresie, z uwzględnieniem ust. 3
poniżej.
2. Z chwilą stwierdzenia jednej z wymienionych w ust. 1 przyczyn, Operator ma
prawozaprzestaniaświadczeniaUsługTelekomunikacyjnych.
3. W przypadku, gdy na 30 dni przed upływem okresu, na który została zawarta
Umowa,AbonentHeyahMixniezawiadomiOperatorawformiepisemnej,żenie
zamierzawdalszymciągukorzystaćzUsługTelekomunikacyjnychświadczonych
przez Operatora, wówczas Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za
przedłużonąnaczasnieoznaczony.
§ 16. ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ
1. Operator realizuje obsługę serwisową Abonentów Heyah Mix, w szczególności
wzakresie:
1.1. udzielania informacji dotyczących Umowy, Regulaminu, Regulaminu
ŚwiadczeniaUsługTelekomunikacyjnychiCennika,
1.2. przyjmowaniareklamacjiusługtelekomunikacyjnych,
1.3. realizacjizleceń,
1.4. udzielania Abonentom Heyah Mix informacji odnośnie do Usług
Telekomunikacyjnych,obsługiTelefonówwzwiązkuzkorzystaniemzUsług
Telekomunikacyjnych,atakżezasadpostępowaniawprzypadkuichawarii,
1.5. udzielania Abonentom Heyah Mix informacji o aktualnych promocjach
iinnychofertach,
1.6. udzielaniainformacjinatematwykorzystaniawniesionychopłat.
2. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, każdorazowo są one
określonewCenniku.
3. ObsługaAbonentaHeyahMixjestrealizowanazapośrednictwem:
2.1. telefonicznegoBiuraObsługiKlienta–całodobowo,
2.2. Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz systemu Samoobsługa poprzez
umożliwieniedokonywaniabezpośrednioprzezAbonentaHeyahMixzmian
najegokoncie– całodobowo,
2.3. osóbupoważnionychprzezOperatoraorazPunktówSprzedażyHeyahMix
–wdniachigodzinachichpracy,przyczymwewskazanychpunktachtych
nierealizujesięzleceńjednorazowychinieudzielasięinformacji,októrych
mowawpkt1.6powyżej.
§ 17. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. Jeżeliwreklamacjiniezostałaokreślonakwota,októrejmowawust.5pkt.5.6,
a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości,
Operatortraktujereklamacjętak,jakbykwotatabyłaokreślona.
10. ZadzieńwniesieniareklamacjiprzyjmujesiędzieńotrzymaniaprzezOperatora
listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu,
przyjęciazgłoszeniatelefonicznegoprzezpracownikaBiuraObsługiKlientalub
dzień zgłoszenia reklamacji pisemnej lub ustnie do protokołu w Punkcie
SprzedażyHeyahMix.
11. ZgłoszeniereklamacjiniepowodujezawieszeniawynikającychzUmowyobowiązkówAbonentaHeyahMix,wszczególnościzwiązanychzdokonywaniemzasileń
kontaKwotąStałąiprzedłużaniemWażnościKonta.Wprzypadkuuznaniareklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie wypłacona Abonentowi Heyah Mix
w formie pieniężnej, przelewem na wskazane przez niego w reklamacji konto
bankowelubprzekazempocztowymnaadrestamżeprzezniegowskazany,albo
kwota ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności – zgodnie
z wnioskiem Abonenta Heyah Mix zawartym w reklamacji. W przypadku braku
wskazaniawreklamacjiprzezAbonentaHeyahMixformyzwrotu,należnakwota
zostaniezaliczonanapoczetprzyszłychnależności.Wprzypadkuuznaniareklamacji, nie są pobierane opłaty z tytułu udostępnienia szczegółowego wykazu
usługtelekomunikacyjnych.
12. Operator jestzobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej
wniesienia.Wprzypadkunierozpatrzeniareklamacjiwtymterminie,uważasię,
żereklamacjazostałauwzględniona.
13. OperatorudzielaodpowiedzinareklamacjęzłożonąprzezAbonentaHeyahMix
wformiepisemnej.OdpowiedźOperatoranareklamacjęjestostatecznaikończy
postępowanie reklamacyjne, o czym Operator zobowiązany jest poinformować
AbonentaHeyahMix.
14. Odpowiedźnareklamacjępowinnazawierać:
a. nazwęjednostkiOperatorarozpatrującejreklamację;
b. powołaniepodstawyprawnej;
c. rozstrzygnięcieouznaniulubodmowieuznaniareklamacji;
d. wprzypadkuprzyznaniaodszkodowania– określeniewysokościkwotyiterminu
jegowypłaty;
e. wprzypadkuzwrotuinnejnależności– określeniewysokościkwotyiterminu
jejzwrotu;
f. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie
dochodzeniaroszczeńwpostępowaniusądowym,adodatkowo,wprzypadku,
gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń
wpostępowaniach,októrychmowawust.16;
g. podpisupoważnionegopracownikareprezentującegoOperatora,zpodaniem
zajmowanegoprzezniegostanowiska.
15. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź
nareklamacjępowinna:
a. dodatkowozawieraćuzasadnieniefaktyczneiprawne;
b. zostaćdoręczonaAbonentowiprzesyłkąpoleconą.
16. Spory pomiędzy Abonentem Heyah Mix a Operatorem w zakresie określonym
w ust. 1 będą rozstrzygane przed właściwymi sądami powszechnymi. Spory
pomiędzyAbonentemHeyahMixbędącymKonsumentemaOperatoremwzakresie określonym w ust. 1 mogą, za zgodą stron, zostać zakończone polubownie
w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy
PrezesieUrzęduKomunikacjiElektronicznej.
§ 18. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Regulaminobowiązujeoddnia10.02.2011r.
2. Regulamin nie znajduje zastosowania do Umów zawartych przed dniem jego
wejściawżycie.

1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług
Telekomunikacyjnych,niedotrzymaniazwinyOperatoraokreślonegowUmowie
terminurozpoczęciaichświadczenialubnieprawidłowegoobliczenianależności
ztytułuichświadczenia.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie, faksem, ustnie do protokołu
wPunktachSprzedażyHeyahMix,telefonicznielubwformieelektronicznej.
3. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub ustnie, do protokołu w Punkcie
Sprzedaży Heyah Mix zgłaszający reklamację otrzymuje niezwłocznie pisemne
potwierdzenieprzyjęciareklamacji.
4. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą
elektroniczną, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie
wniesieniareklamacjiwterminie14dnioddniazłożeniareklamacji,zpodaniem
nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację.ObowiązekOperatorapisemnegopotwierdzeniawniesieniareklamacjinie
dotyczyprzypadkówrozpatrzeniareklamacjiwtymterminie.
5. ReklamacjaAbonentaHeyahMixpowinnazawierać:
5.1. imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta Heyah Mix zgłaszającego
reklamację,
5.2. przedmiotreklamacjiorazreklamowanyokres,
5.3. przedstawienieokolicznościuzasadniającereklamację,
5.4. Numer Abonencki, którego dotyczy reklamacja, lub numer ewidencyjny
nadanyAbonentowiHeyahMix,
5.5. datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji dotyczącej
niedotrzymaniazwinyOperatoraokreślonegowUmowieterminurozpoczęcia
świadczeniaUsługTelekomunikacyjnych,
5.6. kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli Abonent Heyah
Mixżądaichwypłaty,
5.7. numerkontabankowegolubadreswłaściwydowypłatyodszkodowanialub
innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych
należnościwprzypadku,októrymmowawust.5.6powyżej,
5.8. podpisreklamującegoAbonentaHeyahMixwprzypadkureklamacjiwniesionejwformiepisemnej.
6. Reklamacjamożebyćzłożonawterminie12miesięcyod:
• ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa
wświadczeniuusługitelekomunikacyjnejjeśliwodniesieniudodanejusługi
regulaminprzewidujeCyklRozliczeniowy,lub
• dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacjęwniesionąpoupływietegoterminupozostawiasiębezrozpoznania.
7. Wprzypadku,gdyreklamacjazłożonapisemnie,ustniedoprotokołulubtelefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 5 pkt. 5.1-5.5, 5.7 lub 5.8,
upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest
obowiązanadoniezwłocznegopoinformowaniaAbonentaokoniecznościjejuzupełnienia.
8. Wprzypadku,gdyreklamacjaniespełniawarunkówokreślonychwust.5pkt.5.1-5.5,5.7lub5.8,Operator,oileuzna,żejesttokoniecznedoprawidłowegorozpatrzeniareklamacji,niezwłoczniewzywaAbonentadojejuzupełnienia,określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że
nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamacjępozostawiasiębezrozpoznania.
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