Warunki Oferty Promocyjnej „Podwójne doładowanie
po doładowaniu za 10 zł"
dla Użytkowników Heyah

1

Opis oferty
W okresie od 03.10.2017r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator) oferuje możliwość
skorzystania z oferty promocyjnej „Podwójne doładowanie po doładowaniu za 10 zł” na warunkach
opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Warunkami”).
Warunki oferty

Z niniejszej Oferty może skorzystać Użytkownik Heyah, korzystający z taryfy Dniówka, Nowa Heyah,
Heyah Pakietowa (zwany dalej „Użytkownikiem”), który w terminie obowiązywania Oferty otrzyma od
Operatora zaproszenie do skorzystania z Oferty i skorzysta z niej, w sposób określony w niniejszych
Warunkach.
3 Użytkownik będzie mógł skorzystać z Oferty, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków w
następującej kolejności:
a. Otrzymania od Operatora zachęty do skorzystania z Oferty w formie SMS-a,
b. Doładowania konta jednorazową kwotą min. 10 PLN w terminie podanym w treści SMS-a przez
Operatora.
4 Podwojenie doładowania nastąpi jeśli Użytkownik dokona doładowania konta dowolną kwotą min. 10
PLN w terminie podanym przez Operatora.
5 Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania w postaci Promocyjnych
Złotówek od Operatora, którego wartość:
a. Jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane konto w ramach warunków opisanych w pkt
3, jeżeli wartość tego doładowania wyniosła od 10 PLN do 150 PLN,
b. Jest równa kwocie 150 PLN, jeżeli konto w ramach warunków opisanych w pkt 2.1. zostało
doładowane kwotą 150 PLN lub wyższą,
c. Może być wykorzystana w ciągu 30 dni, od momentu dodania promocyjnego doładowania do konta
Użytkownika,
d. Zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego T-Mobile na kartę lub elektronicznego
doładowania,
e. Nie powoduje przedłużenia Ważności Konta.
f. Nie jest premiowana bonusami pochodzącymi z innych ofert.
6 Promocyjne Złotówki przyznane w ramach Oferty są rozliczane w pierwszej kolejności przed
zgromadzoną na koncie kwotą złotych (PLN).
7 Promocyjne Złotówki można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci
komórkowych i stacjonarnych w Polsce i w strefie roamingowej 1A oraz SMS-y do sieci komórkowych w
Polsce i w strefie roamingowej 1A i nie można wykorzystać na MMS-y, numery premium, numery
usługowe i specjalne, roaming poza strefę roamingową 1A, pakietową transmisję danych, przeniesienie
połączenia oraz zakup innych ofert dostępnych w T-Mobile na kartę.
8 W przypadku posiadania przez Użytkownika Promocyjnych Złotówek przyznanych w ramach innych
ofert, środki te sumują się ze Złotówkami przyznanymi w ramach niniejszej Oferty, a termin ważności
takiej sumy:
a. Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Promocyjnych Złotówek jest krótsza niż tych,
które były już zgromadzone na koncie;
b. Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Promocyjnych Złotówek, jeśli
data ważności nowo nabytych Promocyjnych Złotówek jest późniejsza niż tych, które już były
zgromadzone na koncie.
9 Dodanie promocyjnego doładowania w ramach Oferty do konta Użytkownika nastąpi niezwłocznie
(maksymalnie w ciągu 7 dni) po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich warunków zgodnie z pkt 3
oraz zostanie potwierdzone SMS-em.
10 Klient ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych do wykorzystania Promocyjnych Złotówek,
wpisując kod *103*15#
11 Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla Numeru Telefonu, który otrzymał zachętę do skorzystania z
oferty od Operatora.
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12 Jednostki zawarte w pakiecie są możliwe do wykorzystania zgodnie z pkt 5c, po tym terminie
przepadają.
13 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.
14 Skorzystanie przez Użytkownika z niniejszej Oferty oznacza akceptację przez niego niniejszych
Warunków.
15 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.

