WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Internet na 14 dni po doładowaniu”
dla Użytkowników Heyah
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Opis oferty
W okresie od dnia 06.07.2016r. do 14.07.2016r. lub do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska
S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych
dalej „Warunkami”) ofertę „Internet na 14 dni po doładowaniu” (zwaną dalej „Ofertą”).
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Warunki oferty
Oferta dostępna będzie dla Użytkowników Heyah korzystających z taryf: Taryfa Pakietowa, Nowa
Heyah lub Dniówka, którzy otrzymają od Operatora SMS z zaproszeniem do skorzystania z Oferty.
W ramach Oferty Użytkownik ma możliwość otrzymania bonusu w postaci nielimitowanego Internetu
na okres 14 dni (dalej „Bonus”) po doładowaniu konta jednorazowo kwotą za min. 25 zł w ciągu 7 dni
od otrzymania wiadomości SMS od Operatora.
Bonus:
Polega na możliwości korzystania przez 14 dni z krajowej pakietowej transmisji danych w ramach
mobilnego Internetu bez limitu w zakresie objętości transmitowanych danych, w zasięgu sieci
Operatora na terenie Polski, realizowana w technologiach mobilnych 2G/3G (w zależności od
wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie oraz usług aktywnych
dla danej karty SIM).
Zostanie dodany do konta ciągu 3 dni od doładowania, o którym mowa w pkt. 2.2.
Przyznanie bonusu zostanie potwierdzone SMS-em.
Z oferty można skorzystać jednorazowo.
Transmisja danych realizowana w ramach niniejszej Oferty rozliczana jest przed zgromadzoną na
koncie kwotą w złotych oraz przed ofertami w ramach których Użytkownik otrzymuje pakietową
transmisję danych chyba, że warunki wybranych ofert stanowią inaczej. Oferta nie działa w roamingu.
Oferta jest dostępna wyłącznie dla tego numeru telefonu, na który został wysłany SMS od Operatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika
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 Użytkownika o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT,
zaokrąglona do pełnego grosza.
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