Cennik oferty
„200 GB w kraju na 30 dni”
dla Użytkowników Heyah na kartę
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Warunki oferty
Z niniejszych warunków można skorzystać w okresie od dnia 18.05.2022 r. do wycofania oferty przez
T-Mobile Polska S.A. operator usługi Heyah (dalej „Operator”) lub do wyczerpania zapasów.
Startery są dostępne w wybranych punktach sprzedaży.
Co otrzymuje klient?
Oferujemy zestaw startowy w systemie Heyah na kartę z aktywnym cyklicznym pakietem danych
„200 GB w kraju na 30 dni”( dalej „Pakiet”). Pakiet umożliwia transmisję danych na terenie Polski.
Szczegóły w Tabeli 1.
Wielkość Pakietu oraz Opłata Cykliczna za Pakiet jest wskazana w Tabeli 2.
Niniejsza oferta jest ofertą krajową, a usługi świadczone w jej ramach nie działają w roamingu.
W ramach oferty, klient ma również możliwość wysyłania i odbierania SMS-ów w kraju, które są
rozliczane zgodnie z cennikiem taryfy Dniówka.

Tabela 1:



Cena startera Heyah na kartę

35 zł

Kwota na start

35 zł

Ważność Konta
(na odbieranie i wysyłanie SMS-ów)

60 dni

Okres Pasywny
(możliwość odbierania SMS-ów

Dodatkowo 31 dni

Aktywny Pakiet cykliczny
w zestawie startowym

„200 GB w kraju na 30 dni”

Aktywacja startera wraz z ofertą możliwa jest na terenie Polski przy pomocy krajowego pobrania
transmisji danych. Aktywacja nastąpi niezwłocznie, od momentu zlecenia jej aktywacji, nie później niż w
ciągu 24h i zostanie potwierdzona SMS-em od Operatora.

Tabela 2:
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Pakiet

200 GB w kraju na 30 dni

Opłata Cykliczna

35 zł

Cykl

30 dni

Wielkość Pakietu

200 GB

Kwota na start
Kwota 35 zł na start jest automatycznie wykorzystana, po aktywacji karty SIM, na włączenie
cyklicznego Pakietu i pozwala klientowi na korzystanie z Mobilnego Internetu przez pierwszy 30 –
dniowy cykl. Kwoty nie można wykorzystać na inne usługi.
Klient może sprawdzić stan konta w aplikacji Moja Heyah.
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Jak działa Pakiet
W ramach startera klient otrzyma Pakiet 200 GB z Opłatą Cykliczną w wysokości 35 zł za pierwszy
cykl, z którego może korzystać od razu po aktywacji Karty SIM. Pakiet jest cykliczny i odnawia się co 30
dni za 35 zł, pod warunkiem, że klient będzie posiadać środki na koncie na odnowienie tej oferty.
Ważność Konta klienta wynikająca z aktywacji Pakietu wynosi 60 dni kalendarzowych od momentu
aktywacji oferty, a każdorazowe jej odnowienie skutkuje ustawieniem nowej daty Ważności Konta, która
będzie wynosić 60 dni kalendarzowych.
Po upływie każdych 30 dni cyklu, niewykorzystane jednostki (kB) z udostępnionego zasobu 200 GB
przepadają.
W przypadku, gdy klient nie posiada na koncie środków umożliwiających pobranie Opłaty Cyklicznej za
Pakietu, transmisja danych zostaje automatycznie zablokowana, jeśli klient nie ma na koncie
aktywnego dodatkowego pakietu danych.
Nie ma możliwości zlecenia dezaktywacji Pakietu. Usługa jest automatycznie wyłączana w momencie
dezaktywacji kraty SIM.
Klient może sprawdzić status Pakietu w jeden z następujących sposobów:
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Tabela 3:
Pakiet

200 GB w kraju na 30 dni

W aplikacji Moja Heyah

wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Usługi dodatkowe”

Kodem ekspresowym

*160*1#

Bezpłatnym SMS-em

o treści STATUS na numer 80260
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Ważne informacje dotyczące oferty
W ramach oferty nie ma możliwości wykonywania połączeń głosowych i wysyłania MMS-ów.
Klient nie może kupić żadnych dodatkowych pakietów, w tym Mobilnego Internetu, głosowych, SMSowych i MMS-owych na taryfie Dniówka, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Klient może korzystać z promocji „Gigabajty od Heyah” na zasadach zgodnych z regulaminem tej
oferty.
Pakiet danych dostępny w ramach oferty „Gigabajty od Heyah” jest wykorzystywany w pierwszej
kolejności, a następnie pakiet danych z oferty „200 GB w kraju na 30 dni”.
Usługi w ramach oferty umożliwiają dostęp do Mobilnego Internetu w ramach pakietowej transmisji
danych w zasięgu Sieci Operatora realizowany we wszystkich aktualnie dostępnych technologiach
mobilnych (w zależności od dostępności danej technologii w danym terenie, wykorzystywanego
urządzenia oraz Karty SIM). Orientacyjna mapa zasięgu Sieci oraz informacje o stosowanych
technologiach dostępne są na stronie www.heyah.pl
W ramach niniejszej oferty transmisja danych naliczana będzie za każde rozpoczęte 100 kB, łącznie za
dane wysyłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego (IP); 1kB=1024 B. Po zakończeniu
sesji dane są zaokrąglane w górę, do pełnej jednostki taryfikacyjnej 100 kB.
Postanowienia końcowe
Oferta „200 GB w kraju na 30 dni” nie wyklucza się z promocją „10% do doładowania w serwisie
www.doladuj.heyah.pl” dla Użytkowników Heyah.
W ramach niniejszej oferty, po dokonaniu aktywacji Karty SIM możesz otrzymać wiadomość SMS od
Heyah, z informacją w jaki sposób możesz wyrazić zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej
od Heyah. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.heyah.pl/zgody
Zmiana oferty w obrębie systemu Heyah na kartę, migracja do systemu Mix, systemu T-Mobile na kartę
lub do systemu abonamentowego nie jest możliwa w ramach powyższej oferty. Aby zmienić taryfę lub
ofertę wymagany jest zakup innego startera Heyah na kartę lub zawarcie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z Operatorem na odrębnych zasadach.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników.
Operator może zakończyć świadczenie usług w ramach niniejszej oferty promocyjnej lub dokonać
zmiany jej warunków w każdym czasie. Operator poinformujemy o tym klienta, na co najmniej jeden
miesiąc wcześniej, poprzez ogłoszenie na naszej stronie www oraz w wiadomości SMS.
Powyższe oznacza, iż klient będzie mógł nadal korzystać z usług w ramach tej oferty, do ostatniego
dnia ich ważności, przewidzianego warunkami promocyjnymi. Po zakończeniu oferty nie będzie miał
możliwości jej ponownej aktywacji.

