REGULAMIN
„USŁUGA NIELIMITOWANE POŁĄCZENIA I SMSY
Z POLSKI DO UKRAINY”
DLA UŻYTKOWNIKÓW HEYAH NA KARTĘ

1. Warunki Usługi:
1.1. W okresie od dnia 01.05.2022r. do wycofania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.05.2022r. (włącznie)
T-Mobile Polska S.A. operator usługi Heyah (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie „Usługa nielimitowane połączenia i SMSy z Polski do Ukrainy” (zwaną dalej
„Usługą”).
2. Ogólny opis Usługi:
2.1. W ramach Usługi Użytkownik/ Abonent może wykonywać bezpłatnie połączenia na numery komórkowe
i stacjonarne z Polski do Ukrainy oraz wysyłać nielimitowane SMSy na numery komórkowe z Polski do
Ukrainy.
2.2. Z niniejszej Usługi mogą skorzystać użytkownicy systemu Heyah na kartę korzystający z taryfy
Dniówka, Nowa Heyah, Heyah Pakietowa (zwany dalej „Użytkownikiem”).
2.3. Usługa aktywowana jest automatycznie na koncie klienta przez Operatora.
2.4. Usługa jest ważna do 31.05.2022 (włącznie) od momentu jej aktywacji.
2.5. Usługa jest jednorazowa tj. nie odnawia się automatycznie.
2.6. Użytkownik może skorzystać z Usługi tylko jeden raz w okresie oferowania niniejszych warunków.
2.7. Dezaktywacja Usługi nie jest możliwa.
2.8. Użytkownik nie może sprawdzać statusu Usługi.
2.9. Użytkownik może korzystać z Usługi, jeśli jego konto jest aktywne na połączenia wychodzące oraz ma
dodatnie saldo.
2.10. Nielimitowane połączenia, SMS-y w ramach usługi rozliczane są w pierwszej kolejności, przed
odpowiednimi minutami i SMS-ami pochodzącymi z innych ofert, udostępnionych Użytkownikowi.
2.11. Usługa nie dotyczy transmisji danych, połączeń wideo, połączeń na numery alarmowe, usługowe,
specjalne, Numery Premium. Nie dotyczy on też SMS-ów i MMS-ów wysyłanych na numery specjalne,
Numery Premium i usługowe.
2.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają pozostałe postanowienia
Umowy. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych w niniejszych warunkach
wyjaśnione jest w Umowie, w szczególności w RŚUT.
2.13. Operator może zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszego regulaminy lub dokonać zmiany
jego warunków w każdym czasie. Oznacza to, iż Użytkownik może korzystać z usług w ramach tej
oferty, do ostatniego dnia ich ważności, przewidzianego tym regulaminem. Po zakończeniu oferty nie
będzie miał możliwości jej ponownej aktywacji.

