WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Bonusy za rejestrację”
dla Użytkowników Heyah

1. W okresie od dnia 23.05.2017r. do wycofania, ale nie dłużej niż do dnia 30.06.2017r. T-Mobile Polska
S.A. (dalej „Operator”) oferuje możliwość skorzystania na zasadach opisanych w niniejszych
warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) z ofery „Bonusy za rejestrację” (zwaną dalej „Ofertą”).
2. W ramach Oferty Użytkownik otrzymuje następujące usługi:
a) „Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci” - możliwość wykonywania nielimitowanych
krajowych połączeń głosowych przez okres 30 dni – bonus jednorazowy.
b) „Internet 10 GB” – możliwość korzystania z krajowej transmisji danych w ramach pakietu 10
GB przez okres 30 dni – bonus możliwy do otrzymania 12 razy w ciągu 1 roku od zapisania
się do Oferty.
3. Każdy z powyższych bonusów przyznawany jest do jednego zarejestrowanego numeru telefonu.
4. Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkownik Heyah na kartę korzystający z dowolnej taryfy.
5. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty przez Użytkowników, jest:
a) Zarejestrowanie karty SIM u Operatora w okresie trwania niniejszej Oferty,
b) Wysłanie wiadomości SMS o treści TAK na numer bezpłatny 80575 w ciągu 30 dni licząc od
momentu zarejestrowania karty SIM u Operatora,
c) Otrzymanie wiadomości SMS potwierdzającej zapisanie do Oferty,
d) Doładowanie konta jednorazowo kwotą 25 zł w ciągu 30 dni licząc od momentu otrzymania
wiadomości SMS potwierdzającej zapisanie do Oferty.
6. Użytkownik w ramach wskazanej w pkt „2 a” usługi „Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci” w
okresie jej aktywności otrzymuje możliwość wykonywania nielimitowanych krajowych połączeń
głosowych wykonywanych na krajowe numery sieci komórkowych oraz stacjonarnych przez okres 30
dni, licząc od dnia otrzymania wiadomości SMS potwierdzającej zapisanie do Oferty.
7. Usługa „Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci” będzie automatycznie aktywowana po spełnieniu
warunków opisanych w pkt 5.
a) Możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych nie dotyczy połączeń
wykonywanych w roamingu, międzynarodowych, wykonywanych na numery usługowe,
specjalne, premium oraz połączeń przekierowanych.
b) Połączenia wykonywane w ramach usługi rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą
w złotych oraz przed innymi opcjami usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.
8. Użytkownik w ramach wskazanej w pkt „2 b” usługi „Internet 10 GB” w okresie jej aktywności
otrzymuje pakiet danych 10 GB do wykorzystania przez okres 30 dni, licząc od dnia otrzymania
wiadomości SMS potwierdzającej zapisanie do Oferty, na krajową pakietową transmisję danych
realizowaną w sieci Operatora.
a) Usługa „Internet 10 GB” będzie automatycznie aktywowana po spełnieniu warunków
opisanych w pkt 5 oraz po każdym z jedenastu następujących po sobie doładowań o wartości
minimum 25 zł zrealizowanych w ciągu 365 dni licząc od momentu przystąpienia do Oferty na
okres 30 dni licząc od dnia otrzymania wiadomości SMS potwierdzającej przyznanie usługi.
b) W przypadku gdy Użytkownik w ramach niniejszej Oferty otrzyma jednostki transmisji danych
wynikające z kolejnych doładowań opisanych w pkt 8, w okresie gdy nie wykorzystał jeszcze
poprzednich jednostek transmisji danych wynikających z niniejszej Oferty - zostaną one
skumulowane na koncie Użytkownika, a 30-dniowy okres ich ważności będzie liczony od
doładowania, które skutkowało przydzieleniem jednostek transmisji danych.
c) Transmisja danych w ramach usługi „Internet 10 GB” będzie realizowana w pierwszej
kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych oraz przed innymi opcjami
usługowymi aktywnymi na koncie Użytkownika.
d) Transmisja danych w ramach usługi „Internet 10 GB” będzie naliczana za każde rozpoczęte
100 kB, łącznie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP) 1 kB =
1024 B. Po zakończeniu sesji dane są zaokrąglane w górę do pełnej jednostki taryfikacyjnej
100 kB. Po wykorzystaniu przez Użytkownika pakietu danych Użytkownik będzie rozliczany
za transmisję danych z innych opcji usługowych aktywnych na jego koncie lub zgodnie z
obowiązującym go cennikiem. Transmisja danych realizowana jest w technologiach
mobilnych 2G/3G/LTE (w zależności od wykorzystywanego urządzenia, dostępności danej
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technologii w danym terenie). W ramach niniejszej Oferty dostęp do sieci LTE aktywowany
jest automatycznie i nie ma możliwości jego dezaktywacji. Korzystanie z technologii LTE
możliwe jest tylko w oparciu o szczególnego rodzaju Kartę SIM – kartę USIM. Technologia
LTE jest dostępna w niektórych miejscach w Polsce. Jej zasięg będzie powiększany.
Orientacyjna mapa zasięgu Sieci, w tym technologii LTE w ramach Sieci oraz informacje
dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie www.t-mobile.pl.
Z Oferty może skorzystać:
a) Użytkownik będący osobą fizyczną– maksymalna liczba kart SIM do których przyznane mogą
być bonusy: 20,
b) Użytkownik niebędący osobą fizyczną (firma) – maksymalna liczba kart SIM do których
przyznane mogą być bonusy: 200.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia statusu Oferty poprzez wysłanie kodu ekspresowego
*140*282*1#.
Usługi na koncie Użytkownika zostaną aktywowane niezwłocznie po spełnieniu warunków, jednak nie
później niż w ciągu 72 godzin licząc od momentu ich spełnienia.
Operator może udostępnić inne sposoby przystąpienia do Oferty, sprawdzenia jej statusu lub jej
dezaktywacji niż wskazane w niniejszych Warunkach. Informacje na ten temat dostępne są u
Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika.
Warunkiem korzystania z Oferty jest jej aktywacja zgodnie z pkt 2.2 oraz posiadanie stanu konta w
wysokości co najmniej 0 zł.

