WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Moc prezentów”
dla Użytkowników Heyah

1.

Opis oferty
W okresie od dnia 02.05.2016 r. do 31.05.2016 r. T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”)
oferuje na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie (zwanym dalej „Warunkami”) opcję „Moc
nagród” (zwaną dalej „Ofertą”).

2.

Warunki oferty
Niniejsza oferta dotyczy Użytkownika Heyah, który w okresie od dnia 02.05.2016 r. do dnia
31.05.2016r. korzystając z taryfy: Dniówka, Nowa Heyah lub Taryfy Pakietowej otrzyma od Operatora
SMS zwierający m.in. zachętę do skorzystania z niniejszych warunków oraz zużyje odpowiednio
kwotę złotych polskich ze swojego konta, zgodnie z poniższym.
Użytkownik Heyah korzystający z niniejszej promocji dalej zwany jest Użytkownikiem. Użytkownik
spełniający wszystkie warunki otrzyma od Operatora promocyjną korzyść (zwaną dalej „Nagrodą”) w
postaci nielimitowanego mobilnego Internetu w Sieci na okres 30 dni (zwany dalej „Pakietem”).
Dodanie Nagrody do konta Użytkownika nastąpi w okresie od dnia 01.06.2016r. do dnia 04.06.2016r. i
zostanie potwierdzone SMS-em. W przypadku Użytkowników przebywających wówczas w roamingu
Operator doda Nagrodę do konta w okresie od dnia 01.06.2016r. do dnia 16.06.2016 r.
W SMS-ach wysłanych przez Operatora zawarte będą następujące informacje: zachęta do
skorzystania z Warunków, odesłanie do strony www, na której znajdują się niniejsze warunki,
obowiązkowa kwota zużycia niezbędna do otrzymania Nagrody, rodzaj nagrody z doprecyzowaniem
jej zawartości, potwierdzenie dodania Nagrody do konta i podziękowanie za skorzystanie z oferty.
Warunek o którym mowa powyżej w ppkt 2.3 polega na odpowiednim zużyciu w okresie od
02.05.2016 r. do 31.05.2016 r. środków z konta numeru, na który przyszedł wspomniany SMS od
Operatora. Odpowiednie zużycie oznacza zużycie wyłącznie środków wyrażonych w złotych polskich
w kwocie wskazanej w tym SMS-ie (nie liczy się zużycie m.in. Złotówek pochodzące z ofert Operatora
posiadające termin ważności). Środki z konta mogą być wykorzystane na rozmowy, połączenia
międzynarodowe, połączenia na roamingu, SMS-y, SMS Premium, MMS-y, pakietową transmisję
danych lub zakup usług.
Użytkownik może otrzymać taki rodzaj Nagrody, jaki został mu zakomunikowany w SMS-ie.
Przyznanie Nagrody następuje tylko dla numeru telefonu, na który został wysłany SMS od Operatora.
Zasady działania Pakietu:
Pakiet polega na możliwości bezpłatnego korzystania przez 30 dni z krajowej pakietowej transmisji
danych w ramach mobilnego Internetu bez limitu w zakresie objętości transmitowanych danych, w
zasięgu sieci Operatora na terenie Polski, realizowanej w technologiach mobilnych 2G/3G (w
zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej technologii w danym terenie oraz
usług aktywnych dla danej karty SIM). Niewykorzystane dane z Pakietu przepadają po 30 dniach od
ich przyznania.
Transmisja danych 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.
Użytkownik, w stosunku do jednego numeru telefonu, może skorzystać tylko jeden raz z niniejszej
oferty.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenników, które są podane do publicznej
wiadomości na www.heyah.pl
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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