Warunki Oferty Promocyjnej
„Kod na przekaz pieniędzy na Ukrainę” dla
Użytkowników Heyah

1. Ogólny opis oferty
W okresie od 15.03.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do czasu wyczerpania puli kodów rabatowych, TMobile Polska S.A. operator usługi Heyah (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie usługi „Kod na przekaz pieniędzy na Ukrainę” (zwane dalej „Ofertą”) dla
Użytkowników Heyah.

1.1.

 poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *150*176*2#
 wysłanie SMS-a o treści TAK na numer 8094
Aktywacja Oferty:
 w Biurze Obsługi Użytkownika
 w Punktach Sprzedaży T-Mobile
Wysłanie SMS-a na nr 8094 jest bezpłatne na terenie kraju (w Sieci Operatora).
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Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik Heyah 1 korzystający z taryfy Dniówka (zwany dalej
„Użytkownikiem”), który w terminie obowiązywania Oferty skorzysta z niej, w sposób określony w
niniejszych Warunkach.
Oferta polega na otrzymaniu unikalnego kodu promocyjnego na przekaz pieniędzy na Ukrainę za 0 zł z
myRia&Euronet
Warunki otrzymania kodu promocyjnego:
2.3.1. Aktywacja Oferty w sposób opisany w tabeli pkt. 1.1., zostanie potwierdzona w wiadomości
SMS.
2.3.2. Doładowanie konta. Użytkownik otrzyma kod promocyjny po dokonaniu jednorazowego
uzupełnia konta kwotą minimum 10 zł.
2.3.3.Wykorzystanie kodu promocyjnego. Unikalny kod promocyjny do wykorzystania w aplikacji
myRia zostanie wysłany w wiadomości SMS. Kod promocyjny jest jednorazowy z terminem
ważności do 31.12.2020 r. Kod promocyjny pozwala na wykonanie przekazu bez ponoszenia
opłat na rzecz myRia&Euronet do kwoty 2500 zł.
Użytkownik danego numeru posiada możliwość otrzymania jednego kodu promocyjnego w odstępach
minimum 30 dni. Użytkownik może otrzymać maksymalnie trzy kody promocyjne w terminie
obowiązywania Oferty.
Przydzielenie kodu promocyjnego nastąpi do wyczerpania puli, która wynosi 500 000. Operator
zastrzega możliwość zwiększenia puli kodów promocyjnych. .
Aktywacja Oferty nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 72 godzin od momentu zlecenia aktywacji
i zostanie potwierdzona wiadomością SMS. W przypadku Użytkowników przebywających w roamingu,
czas ten może zostać wydłużony do 14 dni. Aktywacja usług zostanie potwierdzona wiadomością SMS.
Kod promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu Oferty
niż wskazane w tabeli w pkt. 1.1. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi
Użytkownika oraz w Punktach Sprzedaży.

3. Postanowienia końcowe

Objaśnienia: Użytkownik Heyah – abonent będący stroną umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych przedpłaconych z Operatorem zawartej w drodze czynności faktycznych (nie
w formie pisemnej) i wykonywane na warunkach „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników”.
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Oferta zostanie dezaktywowana w przypadku zmiany taryfy na taryfę inną niż Dniówka.
Skorzystanie z usług przez Użytkownika oznacza akceptację warunków niniejszej Oferty.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika
właściwego dla aktualnie posiadanej taryfy oraz postanowienia wiążącego Użytkownika „Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników”.
Korzystanie z usług w ramach Oferty możliwe jest w Polsce oraz Strefie Roamingowej 1A zgodnie z
postanowieniami wiążącego Użytkownika Cennika roamingowego.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie
będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.

