Warunki Oferty Promocyjnej
„35 minut GRATIS po doładowaniach za
35 zł”
dla Użytkowników Heyah

1. W okresie od dnia 15.02.2016r. do 15.03.2016r. lub do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska
S.A. operator usługi Heyah (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych
warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) ofertę „35 minut GRATIS po doładowaniach za 35 zł”
(zwaną dalej „Ofertą”).
2. Oferta Promocyjna „35 minut GRATIS po doładowaniach za 35 zł” (dalej „Oferta”) umożliwia
Użytkownikom Heyah korzystającym z jednej z taryf: Taryfa Pakietowa, Nowa Heyah, Dniówka
(zwanymi dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”), uzyskanie promocyjnego, bezpłatnego
bonusu, w postaci pakietu 35 minut ważnych 14 dni, które można wykorzystać na połączenia głosowe
do wszystkich krajowych sieci ( dalej „Bonus”) opisanego w dalszej części Warunków.
3. Warunkiem otrzymania Bonusu jest spełnienie łącznie i w następującej kolejności poniższych
warunków:
a. otrzymanie od Operatora SMS z zachętą do skorzystania z oferty
b. wyrażenie zgody (zapisanie się) na przystąpienie do Oferty poprzez wysłanie bezpłatnej
wiadomości SMS o treści TAK na numer wskazany przez Operatora (w SMS-ie z zachętą do
skorzystania z Oferty skierowanym do Użytkownika)
c. doładowanie konta kwotą minimum 35 zł (jednorazowo, nie suma)
4. Bonus można otrzymać wielokrotnie, po zapisaniu się do oferty i pod warunkiem doładowania konta
kwotą minimum 35 zł za każdym razem.
5. Przyznanie Bonusu nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora
wymaganego doładowania i będzie potwierdzone SMS-em.
6. Minuty przyznane w ramach Bonusu:
a. są ważne przez 14 dni od momentu ich przyznania
b. nie sumują się z innymi minutami, które mogą znajdować się na koncie Użytkownika
c. niewykorzystane w terminie ważności są automatycznie kasowane z konta Użytkownika.
7. Bonus w postaci minut do wszystkich sieci daje możliwość wykonywania krajowych połączeń
głosowych na krajowe numery sieci komórkowych oraz stacjonarnych i w szczególności nie dotyczy
połączeń wykonywanych w roamingu, połączeń międzynarodowych, połączeń wykonywanych na
numery usługowe, specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych. Minuty przyznane w ramach
Oferty są rozliczane z dokładnością co do 1 sekundy. Minuty do wszystkich sieci realizowane w
ramach Oferty rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed ofertami, w
ramach których Użytkownik otrzymuje pakiet minut , chyba, że warunki wybranych ofert stanowią
inaczej.
8. Użytkownik może sprawdzić ilość minut z Bonusu wysyłając Ekspresowy kod *103*20#.
9. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet minut do nie wpływa na warunki
niniejszej Oferty.
10. Korzystanie z Oferty możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora).
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia
właściwego dla danego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Operatora oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na www.heyah.pl.
12. Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych
Warunków.

