Warunki Oferty Promocyjnej „2 tygodnie bez limitu"
dla Użytkowników Heyah

1.
Ogólny opis oferty
1.1. W okresie od 06.04.2017 r. do 09.04.2017 r. Heyah (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach
opisanych w niniejszym regulaminie Usługę „2 tygodnie bez limitu” (zwaną dalej „Ofertą”).
1.2. Niniejsza Oferta dostępna jest dla Użytkowników Heyah na kartę* korzystających ze wszystkich taryf
(zwanych dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”).
2.
Warunki oferty
2.1. W ramach Oferty Użytkownik może skorzystać z usługi „2 tygodnie bez limitu” („Usługa”), w ramach
której otrzymuje nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci po spełnieniu warunków
opisanych w niniejszym regulaminie.
2.2. Oferta dotyczy wyłącznie krajowych połączeń wykonywanych na krajowe numery sieci komórkowych i
stacjonarnych w Polsce w szczególności nie dotyczy połączeń video, połączeń przekierowanych,
połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń wykonywanych na numery międzynarodowe, usługowe,
specjalne oraz premium. Minuty przyznane w ramach Oferty są rozliczane z dokładnością co do 1
sekundy.
2.3. Użytkownik może aktywować Usługę po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
2.3.1. Użytkownik otrzyma od Operatora zaproszenia do skorzystania z Oferty w formie wiadomości SMS,
2.3.2. Użytkownik doładuje konto łączną kwotą min. 20 zł w terminie określonym przez Operatora w
wiadomości SMS.
2.4. Aktywacja Usługi jest bezpłatna i nastąpi automatycznie w ciągu 72 godzin, od momentu spełnienia przez
Użytkownika łącznie warunków z pkt. 2.3.1. i 2.3.2. Aktywacja zostanie potwierdzona SMS-em od
Operatora.
2.5. Użytkownik może korzystać z Usługi przez dwa tygodnie (14 następujących po sobie dni
kalendarzowych), licząc od momentu potwierdzenia aktywacji przez Operatora.
2.6. Połączenia wykonywane w ramach Usługi rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych
oraz przed innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika, chyba że warunki wybranych
ofert stanowią inaczej.
2.7. Operator zastrzega sobie prawo do automatycznego przerywania połączeń po upływie 30 minut.
2.8. Użytkownik może skorzystać z Usługi jeden raz.
2.9. Usługa zostanie dezaktywowana w przypadku zmiany taryfy. Użytkownik nie może dezaktywować oferty
samodzielnie.
2.10. Skorzystanie z Usługi przez Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Oferty.
2.11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika
właściwego dla aktualnie posiadanej taryfy oraz postanowienia regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Heyah.
2.12. Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego Numeru Telefonu, który został wskazany przez Operatora.
2.13. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Objaśnienia:
* Użytkownik Heyah na kartę – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie w formie pisemnej) i
wykonywanej na warunkach Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w
systemie Heyah na kartę.

