Heyah, Taryfa Pakietowa
Cennik taryfy
Cennik usług
telekomunikacyjnych
Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT
Usługi krajowe
Połączenia krajowe

SMS-y krajowe

Połączenia w Heyah

0,60 PLN

Połączenia poza Heyah

0,68 PLN

Wysłanie
wiadomości
tekstowej SMS

Za każdą sekundę połączenia krajowego
naliczana jest opłata w wysokości 1/60 stawki
minutowej.

w Heyah

0,03 PLN

poza Heyah

0,20 PLN

Dotyczy wysłania na terenie Polski wiadomości tekstowej
SMS na numer krajowy sieci komórkowej.

Pojedyncza wiadomość tekstowa SMS składa się z maksymalnie 160 znaków. Wykorzystywany aparat telefoniczny oraz
elementy graficzne i specjalne mogą zmniejszać maksymalną liczbę znaków dostępną w jednym SMS-ie, tzn. jeden SMS
może zawierać mniej niż 160 znaków. Do elementów specjalnych zalicza się litery charakterystyczne dla polskiego
alfabetu (np. ą, ę, ł), znaki niewystępujące w alfabecie łacińskim, znaki narodowe. W przypadku przesyłania wiadomości
zawierającej elementy specjalne, tekst pojedynczego SMS-a składa się z mniejszej liczby niż 160 znaków i może być
dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem.

MMS-y krajowe
Wysłanie MMS-a (za każde 100 kB)

0,40 PLN

Dotyczy wysłania na terenie Polski wiadomości MMS na numer krajowy sieci komórkowej lub adres e-mail.
Aby wysłać lub otrzymać MMS-a, konieczne jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego aparatu obsługującego MMS
oraz włączonej usługi MMS.

Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS wynosi 300 kB. W przypadku wysłania MMS-a w kraju o wielkości
powyżej 100 kB zostanie pobrana opłata stanowiąca odpowiednią wielokrotność opłaty cennikowej.

Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezależnie od tego, czy numer telefonu lub adres odbiorcy
wiadomości oraz numer Centrum w przypadku SMS-ów (+48 602 951 111) zostały wpisane poprawnie. Jeśli Odbiorca
nie odbierze wiadomości SMS lub MMS, będzie ona przechowywana przez czas, który nadawca określił jako termin jej
ważności - maksymalnie 7 dni. Po tym terminie zostanie ona automatycznie wykasowana. Szczegółowe warunki
korzystania z usług MMS dostępne są na www.heyah.pl

Pakietowa transmisja danych na terenie kraju
(APN: heyah.pl lub inny APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń z Internetem ogólnego użytku)
Opłata za 50 kB

0,20 PLN
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Opłata naliczana jest za każde rozpoczęte 50 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu
internetowego (IP); 1kB= 1024B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 dane są zaokrąglane w górę, do pełnej
jednostki taryfikacyjnej.
Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie skonfigurowanego aparatu umożliwiającego Pakietową transmisję
danych oraz aktywnej usługi pakietowej transmisji danych. Szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępne są na
www.heyah.pl

Biuro Obsługi
Użytkownika
*2222 lub 888 00 2222

1,00 PLN za
minutę
połączenia
krajowego

Uzupełnienie konta
wysłanie Ekspresowego kodu Heyah
*109*14-cyfrowy kod uzupełniający#

bezpłatne

Na terenie Polski i podczas pobytu za granicą Użytkownik usługi Heyah może uzupełnić swoje konto - korzystając
z usługi Ekspresowe kody Heyah. Na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze Ekspresowe kody Heyah jest
bezpłatne.

Minimalna wartość doładowania przedłużającego ważność konta: 20 PLN z VAT. Jeśli w dniu uzupełnienia konto jest
ważne na połączenia wychodzące, to nowa data jego ważności liczona jest od dnia aktualnej daty ważności konta na
połączenia wychodzące. Jeśli w dniu uzupełnienia konto nie jest ważne na połączenia wychodzące, to nowa data jego
ważności liczona jest od dnia doładowania. Przedłużenia ważności konta na połączenia wychodzące można dokonać
maksymalnie na okres do 12 miesięcy.

Połączenia z numerami niewymienionymi w cennikach i materiałach informacyjnych Heyah mogą być zablokowane.

Jeśli nie podano inaczej, ceny za połączenia dotyczą opłat za minutę połączenia. Opłaty z tytułu korzystania z usług
mogą być naliczane z opóźnieniem.

Do cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%, naliczany zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług, w chwili dokonania sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta
Użytkownika Usługi Heyah. Stan konta oraz kwota za połączenia, SMS-y i pozostałe usługi są rozliczane według cen
netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota w wartości brutto (z VAT), zaokrąglona do
najbliższego grosza.

Użytkownik nie ma prawa za pomocą kart SIM Heyah kierować do sieci Operatora lub innych sieci telekomunikacyjnych
połączeń pochodzących z sieci innych operatorów. Takie działanie stanowi wykorzystanie przez Użytkownika usług
telekomunikacyjnych

do

celów

niezgodnych

z

prawem

i

jest

podstawą

do

zaprzestania

świadczenia

usług

telekomunikacyjnych przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym.

Dotychczasowe numery skrócone: 1111 i 2222 od dnia 1.10.2008 r. należy poprzedzać wybierając na klawiaturze
symbol „*” tj. odpowiednio *1111 i *2222. Po dniu 31.10.2008 r. numery skrócone, wymienione w zdaniu powyżej,
niepoprzedzone gwiazdką będą działały na dotychczasowych warunkach do odwołania jednakże nie dłużej niż do dnia
31.12.2009 r.

Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.

Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na długość jego trwania wynosi 1 grosz netto.
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Pozostałe usługi i warunki świadczenia usług niewymienione w niniejszym cenniku są zgodne z warunkami opisanymi
w Cenniku usług dla taryf: Równa Taryfa i Taryfa Pakietowa.
Cennik ważny od 16.04.2009 r.
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