Heyah, Usługi
Cennik usług dla taryf:
Równa Taryfa i Taryfa
Multipakiet
Cennik usług telekomunikacyjnych
Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT

Usługi krajowe
Poczta głosowa
Połączenie krajowe z numerem Poczty
*1111 lub
głosowej, w tym odsłuchanie
888001111 wiadomości
Poczta głosowa dzwoni do UŜytkownika
SMS powiadamiający o próbie
połączenia

bezpłatne na terenie Polski

bezpłatnie na terenie Polski
bezpłatny

W przypadku niekorzystania z usługi Poczta głosowa przez okres 3 miesięcy usługa zostaje wyłączona, ponowna aktywacja
jest bezpłatna.
Bezpośrednie zostawienie wiadomości w Poczcie głosowej (połączenie z numerem 888000011) na terenie Polski - płatne jak
za połączenie w Heyah. Warunkowe przeniesienie połączeń do Poczty głosowej na terenie Polski jest bezpłatne.
W Roamingu połączenie z Pocztą głosową jest płatne jak za połączenie do Polski zgodnie z cennikiem Roaming Heyah.

SMS na stacjonarny
Wysłanie wiadomości SMS na
stacjonarny

na numer krajowy sieci
stacjonarnej

1,00 PLN

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
moŜe zawierać mniej niŜ 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 niŜ 160 znaków i moŜe być dzielony na
odpowiednią liczbę SMS-ów, z których kaŜdy obciąŜany jest opłatą zgodnie z cennikiem.
Opłaty za wysłanie wiadomości SMS lub MMS naliczane są niezaleŜnie 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 waŜności maksymalnie 7 dni. Po tym terminie zostanie ona automatycznie wykasowana. Szczegółowe warunki korzystania z usług
MMS dostępne są na www.heyah.pl

Usługi międzynarodowe

Połączenia do STREFY 1
Połączenia do STREFY 2
Połączenia do STREFY 3
Połączenia do sieci satelitarnych
SMS międzynarodowy
MMS międzynarodowy (za kaŜde 100
kB)

Równa Taryfa
Połączenia do STREFY 1a
0,44 PLN
Połączenia do STREFY 1b
1,70 PLN
2,18 PLN
4,14 PLN
10,74 PLN
0,61 PLN

Taryfa Multipakiet

2,44 PLN

2,44 PLN

1,70 PLN
2,18 PLN
4,14 PLN
10,74 PLN
0,61 PLN

Połączenia głosowe - wybrany numer naleŜy poprzedzić prefiksem „+” lub „00”. SMS-y - wybrany numer naleŜy poprzedzić
prefiksem „+”.

LISTA KRAJÓW i STREF

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja,

Połączenia do STREFY Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
1a dla Równej Taryfy Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy

STREFA 1 b dla
Równej Taryfy

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia,
Monako, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Wyspy Owcze

STREFA 1 dla Taryfy
Multipakiet

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako,
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze

STREFA 2

Algieria, Armenia, Australia, AzerbejdŜan, Egipt, Gruzja, Izrael, Kanada, Kazachstan, Kirgizja,
Maroko, Nowa Zelandia, TadŜykistan, Tunezja, Turcja, USA, Uzbekistan

STREFA 3
Lista sieci
satelitarnych

Pozostałe kraje
Emsat, Inmarsat, Iridium, Thuraya

Opłaty za połączenia międzynarodowe naliczane są za kaŜdą rozpoczętą minutę. Połączenia międzynarodowe oraz moŜliwość
wysyłania wiadomości SMS i MMS do niektórych krajów mogą być ograniczone.
Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS międzynarodowy wynosi 300 kB. W przypadku wysłania MMS-a MMS-a
międzynarodowego o wielkości powyŜej 100 kB zostanie pobrana opłata stanowiąca odpowiednią wielokrotność opłaty
cennikowej.

ROAMING Heyah
Heyah Eurotaryfa i Strefy
Połączenia

Strefa roamingowa 1A
Strefa roamingowa 1B

SMS-y

MMS-y

wychodzące

przychodzące

wysłanie
SMS-a

wysłanie SMS-a
specjalnego

wysłanie SMS-a
głosowego

odebranie
SMS-a

wysłanie
lub
odebranie
wiadomości
MMS w
Roamingu
(za kaŜde
100 kB)

1,81 PLN

0,86 PLN

0,99 PLN

opłata za wysłanie
SMS-a w
Roamingu zgodna
z taryfą + opłata
za SMS specjalny
zgodna z taryfą

opłata za wysłanie
SMS-a w
Roamingu zgodna
z taryfą + opłata
za SMS głosowy
zgodna z taryfą

bezpłatnie

4,00 PLN

6,00 PLN

Strefa roamingowa 2

12,00 PLN

Strefa roamingowa 3

18,00 PLN

1,95 PLN

Opłaty za połączenia roamingowe naliczane są za kaŜdą rozpoczętą minutę.
Strefy roamingowe w usłudze Heyah Eurotaryfa i Strefy:
Strefa roamingowa 1A: Kraje Unii Europejskiej oraz inne wybrane kraje i terytoria: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie
Strefa roamingowa 1B: Pozostałe Kraje Europejskie z wykluczeniem krajów ze Strefy roamingowej 3: Albania, Andora,
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Monako, San Marino, Serbia,
Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze

Strefa roamingowa 2: Operatorzy satelitarni i reszta świata z wykluczeniem krajów: Strefy roamingowej 1A, Strefy
roamingowej 1B i Strefy roamingowej 3
Strefa roamingowa 3: Kazachstan, Kuba, Rosja, Turkmenistan oraz Promy i Statki
Podane opłaty za połączenia dotyczą takŜe transmisji danych (z wyłączeniem pakietowej transmisji danych). W usłudze
Roaming opłaty za połączenia z Pocztą głosową +48888001111 naliczane są jak za połączenie do Polski zgodnie z niniejszym
cennikiem. Opłata za warunkowe przeniesienie połączeń do Poczty głosowej składa się z dwóch elementów: opłaty za
roamingowe połączenie wykonywane do Polski oraz połączenie roamingowe odbierane w kraju, w którym przebywa
UŜytkownik Heyah. Poza granicami Polski mogą być niedostępne lokalizacja oraz połączenia z Numerami premium.
Maksymalna wielkość pojedynczej wiadomości MMS w roamingu wynosi 300 kB. W przypadku wysłania MMS-a MMS-a
w roamingu o wielkości powyŜej 100 kB zostanie pobrana opłata stanowiąca odpowiednią wielokrotność opłaty cennikowej.

Pakietowa transmisja danych za granicą
(APN: heyah.pl oraz APN zdatny do połączeń z Internetem ogólnego uŜytku oferowany przez Operatora)

Pakietowa
transmisja
Opłata za
danych za granicą 100 kB

Strefa
roamingowa
Strefa
roamingowa
Strefa
roamingowa
Strefa
roamingowa

1A

0,80 PLN

1B
2

4,00 PLN

3

Opłaty naliczane są za kaŜde rozpoczęte 100 kB, oddzielnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego
(IP); 1 kB = 1024 B. Po zakończeniu połączenia lub o godz. 24.00 (czasu polskiego) dane są zaokrąglane w górę, do pełnej
jednostki taryfikacyjnej.
Korzystanie z Pakietowej transmisji danych za granicą wymaga posiadania aktywnej usługi Pakietowa transmisja danych
w Polsce oraz aktywnej usługi Roaming. Szczegółowe informacje dotyczące listy sieci, w których moŜna korzystać z usługi
Pakietowa transmisja danych za granicą są dostępne na stronie www.heyah.pl.
MoŜliwość wykonywania połączeń i korzystania z innych usług w Roamingu moŜe być ograniczona. Szczegółowe informacje
są dostępne na www.heyah.pl oraz pod numerami: Biura Obsługi UŜytkownika *2222 (połączenie z telefonu Heyah na terenie
Polski, koszt połączenia 1 PLN za minutę), +48 888 00 2222 (koszt połączenia na terenie kraju zgodny z cennikiem
operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie) lub pod numerem Infolinii 0801222111 (na terenie Polski koszt
połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie).
Połączenia i usługi w części krajów mogą być ograniczone.

go-Card
Opłata za otrzymanie informacji

0,61 PLN

Wysłanie wizytówki w ramach przyznanego limitu przez
Operatora

bezpłatnie

Jeśli opłata jest inna niŜ 0,61 PLN to cena jest widoczna na wyświetlaczu telefonu. Na terenie Polski opłaty naliczane są za
otrzymanie informacji zwrotnej. Za wysłanie zapytania o informację - opłaty nie są naliczane. W Roamingu za korzystanie
z poszczególnych zakładek go-Card do opłat doliczana jest opłata za wysłanie zapytania o informację, jak za wysłanie SMS,
zgodna z cennikiem Roaming Heyah.

Szafa gra
Pobranie dźwięku z katalogu
Nagranie dźwięku
Opłata miesięczna

cena komunikowana przed pobraniem
2,50 PLN
2,00 PLN

Szczegółowe warunki aktywacji i korzystania z usługi Szafa gra dostępne są na www.heyah.pl
Na terenie kraju za aktywacje oraz zmianę ustawień przez wysłanie SMS-a na numer 333 pobierana jest opłata 0,03 PLN.
W przypadku nagrania lub pobrania dźwięku dodatkowo pobierana jest opłata zgodna z cennikiem.
Aby aktywować usługę, konto UŜytkownika musi być waŜne na połączenia wychodzące oraz stan konta musi być równy co
najmniej sumie Opłaty miesięcznej i opłaty za pobranie lub nagranie pierwszego dźwięku.
Opłata miesięczna jest naliczana w dniu wskazanym przez Operatora za korzystanie z usługi. Opłata jest płatna z góry
i naliczana za pełen Cykl rozliczeniowy w Heyah, równieŜ wtedy, gdy usługa została zawieszona przez UŜytkownika. Opłata
nie zostanie pobrana z góry, jeśli w dniu jej naliczania usługa była zablokowana przez Operatora, zgodnie z warunkami
Regulaminu usługi.
JeŜeli aktywacja lub odblokowanie usługi nastąpiło w trakcie Cyklu rozliczeniowego opłata miesięczna zostanie naliczona
z góry, proporcjonalnie do liczby dni licząc od dnia aktywacji lub odblokowania do końca cyklu. Wyłączenie lub zablokowanie

usługi przed końcem cyklu nie powoduje zwrotu Opłaty miesięcznej za okres od dnia wyłączenia lub zablokowania do dnia
końca tego cyklu.
Cykl rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wskazanym przez Operatora. Przyjmuje się, iŜ cykl trwa 30 dni. Pobranie opłaty
miesięcznej za kolejny Cyklu rozliczeniowy następuje automatycznie, o ile konto UŜytkownika jest waŜne na połączenia
wychodzące i stan konta będzie wystarczający na pobranie Opłaty miesięcznej.

Pozostałe usługi
Biuro Obsługi UŜytkownika
*2222 lub 888 00 2222
Numery alarmowe

1,00 PLN za minutę połączenia krajowego
bezpłatne

Opłaty naliczane są za kaŜdą rozpoczętą minutę.
Aktualny spis numerów alarmowych udostępnianych w Heyah jest dostępny na stronie internetowej www.heyah.pl

Ekspresowe kody Heyah
Uzupełnienie konta
wysłanie Ekspresowego kodu Heyah
*109*14-cyfrowy kod uzupełniający#
Sprawdzenie stanu i
waŜności konta

wysłanie
Ekspresowego kodu
Heyah *108#
wysłanie
Ekspresowego kodu
Heyah *110*1#

Aktywacja Poczty
głosowej

bezpłatne

Na terenie Polski i podczas pobytu za granicą UŜytkownik usługi Heyah moŜe uzupełnić swoje konto, sprawdzić jego stan
kwotowy i waŜność - korzystając z usługi Ekspresowe kody Heyah. Na terenie Polski i za granicą wysłanie kodu w usłudze
Ekspresowe kody Heyah jest bezpłatne.
Minimalna wartość doładowania przedłuŜającego waŜność konta: 20 PLN z VAT. Jeśli w dniu uzupełnienia konto jest waŜne na
połączenia wychodzące, to nowa data jego waŜności liczona jest od dnia aktualnej daty waŜności konta na połączenia
wychodzące. Jeśli w dniu uzupełnienia konto nie jest waŜne na połączenia wychodzące, to nowa data jego waŜności liczona
jest od dnia doładowania. PrzedłuŜenia waŜności konta na połączenia wychodzące moŜna 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 sprzedaŜy kuponu lub innej formy doładowania konta UŜytkownika
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 najbliŜszego grosza.
UŜytkownik nie ma prawa
połączeń pochodzących z
telekomunikacyjnych do
telekomunikacyjnych przez

za pomocą kart SIM Heyah kierować do sieci Operatora lub innych sieci telekomunikacyjnych
sieci innych operatorów. Takie działanie stanowi wykorzystanie przez UŜytkownika usług
celów niezgodnych z prawem i jest podstawą do zaprzestania świadczenia usług
Operatora ze skutkiem natychmiastowym.

Dotychczasowe numery skrócone: 1111 i 2222 od dnia 1.10.2008 r. naleŜy poprzedzać wybierając na klawiaturze symbol „*”
tj. odpowiednio *1111 i *2222. Po dniu 31.10.2008 r. numery skrócone, wymienione w zdaniu powyŜej, niepoprzedzone
gwiazdką będą działały na dotychczasowych warunkach do odwołania jednakŜe nie dłuŜej niŜ do dnia 31.12.2009 r.
Minimalna opłata za połączenie płatne bez względu na długość jego trwania wynosi 1 grosz netto.
Operator – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.
Cennik waŜny od 28.10.2008 r.

