Warunki Oferty Promocyjnej
„Promocyjne doładowanie”
dla Użytkowników Heyah

Opis Oferty:
W okresie od dnia 15 września 2015 r. do wyczerpania zapasów lub wycofania, jednak nie dłużej niż do dnia
31.12.2015r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych
warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „Promocyjne doładowanie” (zwaną dalej „Ofertą)

Warunki Oferty:
1. Z Oferty może skorzystać Użytkownik Heyah na kartę, który w okresie trwania Oferty zakupi pakiet startowy
Heyah z naklejką informującą o niniejszej promocji i przy użyciu karty SIM pochodzącej z powyższego
startera wykona pierwsze połączenie.
2. W ramach niniejszej promocji po pierwszym połączeniu Klient otrzyma promocyjne doładowanie konta o
wartości 5 Złotówek.
3. Promocyjne doładowanie zostanie przyznane do konta Klienta w ciągu 72 godzin od spełnienia warunku
wskazanego w pkt. 2 powyżej. W przypadku Klientów przebywających w roamingu, czas ten może zostać
wydłużony do 14 dni.
4. Promocyjne doładowanie jest kwotą dodatkowego doładowania przyznanego przez Operatora,
którego wartość jest wyrażona w formie promocyjnych Złotówek i może być wykorzystana w ciągu 14 dni
licząc od dnia dodania ich do konta, po tym terminie niewykorzystane Złotówki ulegają
automatycznemu usunięciu.
5. Warunki dotyczące Złotówek przyznawanych w ramach Oferty dla taryfy Dniówka:
a. Złotówki można wykorzystać wyłącznie na krajowe połączenia głosowe wykonywane na krajowe
numery sieci komórkowych oraz stacjonarnych oraz SMS-y/MMS-y wysyłane na krajowe numery
sieci komórkowych, co w szczególności oznacza, że nie dotyczą one połączeń/SMS-ów
wykonywanych/wysyłanych w roamingu, połączeń/SMS- ów międzynarodowych, połączeń/SMS-ów
wykonywanych/wysyłanych na numery usługowe, specjalne, premium oraz połączeń
przekierowanych, ani na pakietową transmisję danych oraz zakup innych ofert dostępnych w Heyah
na kartę.
b. Promocyjne Złotówki są rozliczane według stawki taryfy obowiązującej Użytkownika.
c. Promocyjne Złotówki przyznane w ramach Oferty są rozliczane w pierwszej kolejności przed
zgromadzoną na koncie kwotą w złotych (PLN), a zdarzenia realizowane w ramach innych ofert
aktywnych na koncie Klienta nie powodują zmniejszenia salda Złotówek przyznanych w ramach
Oferty, o ile warunki innych ofert, z których korzysta Klient nie stanowią inaczej.
d. Warunkiem korzystania z Pakietu Złotówek jest posiadanie aktywnego konta na połączenia
wychodzące oraz dodatniego salda konta.
e. W przypadku posiadania przez Klienta Złotówek przyznanych w ramach innych ofert, środki te
sumują się z Złotówkami przyznanymi w ramach niniejszej Oferty, a termin ważności takiej sumy:
 pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek jest krótsza niż tych, które
były już zgromadzone na koncie;
 jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek, jeśli data
ważności nowo nabytych Złotówek jest późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na
koncie.
f. Klient ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych do wykorzystania Złotówek wpisując
kod *103*15#
6. Promocyjne Złotówki nie przedłużają Ważności Konta.

7. W okresie trwania Oferty Użytkownik może tylko jeden raz otrzymać promocyjne doładowanie.

Pozostałe Warunki:
Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
a. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub
automatycznych połączeń pomiędzy urządzeniami a abonentem,
b. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania połączeń
telefonicznych w takich rozwiązaniach (nie oznacza to zakazu wykonywania połączeń do
callcenter), ani
c. do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, jak
również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu
handlowego (zakaz ten dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca) oraz
d. w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy
wskazany w wiążącym Użytkownika regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

