WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ

„Internet 1 GB na próbę”
do oferty „Internet 1 GB”
dla Użytkowników Heyah

1.
Opis oferty
1.1.
W okresie od 07.04.2017 r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej
„Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę
„Internet 1 GB na próbę” do oferty „Internet 1 GB” na warunkach opisanych w niniejszej ofercie promocyjnej
(zwanej dalej „Ofertą”).
2.Warunki oferty
2.1.
Z niniejszej Ofert może skorzystać każdy Użytkownik Heyah na kartę, korzystający z taryfy Dniówka
(zwany dalej „Użytkownikiem”).
2.2.
Warunkiem skorzystania z Oferty jest jej aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych
Warunkach.
2.3.
Opis Oferty:
2.3.1. Aktywacja Oferty będzie możliwa, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika łącznie i w
następującej kolejności poniższych warunków:
a. Otrzymania od Operatora zachęty do skorzystania z Oferty w formie SMS-a
b. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Oferty poprzez wysłanie SMS-a o treści TAK pod bezpłatny
numer 80401 w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości SMS od Operatora.
2.3.2. Oferta umożliwia korzystanie bez dodatkowych opłat z pakietowej transmisji danych w sieci Operatora
do limitu 1 GB przez okres 5 dni od dnia aktywacji Oferty.
2.3.3. Po zakończeniu wskazanego powyżej okresu następuje automatyczne przedłużenie Oferty na
„Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet 1 GB” dla Użytkowników Heyah” z Opłatą Cykliczną 10 zł za każdy
Cykl 30 dniowy korzystania z oferty, w którym Użytkownik będzie mógł korzystać z pakietowej transmisji
danych do limitu 1 GB, chyba że wcześniej Użytkownik dezaktywuje Ofertę.
2.7.
Aktywacja Oferty nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zarejestrowania przez Operatora zgłoszenia
aktywacji i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
2.8.
Warunkiem korzystania z Oferty jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz
stanu konta w wysokości co najmniej 0 zł.
2.9.
Aktywacja Oferty oznacza naliczanie opłat dla pakietowej transmisji danych w formie ryczałtowej, w
której nie zostaną pobrane żadne inne opłaty za transmisję danych na terenie Polski niż opłata cykliczna za
Ofertę.
2.10. W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywowany inny pakiet danych do wykorzystania w usłudze
pakietowej transmisji danych (świadczony na warunkach innych ofert promocyjnych), aktywacja niniejszej
Oferty oznacza zgodę na dezaktywację dotychczasowego pakietu danych, o ile warunki innych ofert
promocyjnych nie zabraniają Użytkownikowi dezaktywacji dotychczasowego pakietu.
2.11. Korzystanie z Oferty możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora). Aktywacja Oferty nie
wpływa na wysokość opłat za transmisję danych poza granicami Polski.
2.12. Po wykorzystaniu pakietu 1 GB, o którym mowa w pkt 2.3.2 przyznanego na podstawie niniejszej
Oferty, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z krajowej pakietowej transmisji danych w ramach Oferty.
2.13. W ramach niniejszej Oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB,
oddzielnie za dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po
zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100 kB.
2.14. Użytkownik może dezaktywować Ofertę wysyłając Ekspresowy kod *100*862*2#.
2.15. Użytkownik może sprawdzić status Oferty, w szczególności stan wykorzystania pakietu wysyłając
Ekspresowy kod *100*862*1#.
2.16. Użytkownik może aktywować Ofertę, o ile nie jest ona już aktywna na koncie Użytkownika, a także
pod warunkiem, że wcześniej nie aktywował tej Oferty lub od ostatniej aktywacji Oferty upłynęło co najmniej
183 dni.
2.18. Dezaktywacja Oferty powoduje naliczanie opłat za transmisję danych zgodnie z taryfą obowiązującą
Użytkownika. Dezaktywacja Oferty nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora
zlecenia dezaktywacji i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
2.19. Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu
Oferty niż wskazane w niniejszych Warunkach. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze
Obsługi Użytkownika oraz w punktach sprzedaży T-Mobile.

2.20. Dane niewykorzystane w danym cyklu Oferty nie przechodzą na kolejne cykle i są automatycznie
kasowane w momencie zakończenia danego cyklu Oferty.
2.21. Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego Numeru Telefonu, który został wskazany przez Operatora.
2.22. 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
2.22. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co
nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.
2.23. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Stan konta oraz
wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu
Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
2.24. Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego
Regulaminu.

