Regulamin promocji „Bonus za zakup
startera w sieci Carrefour i Globi” dla
Użytkowników Heyah

Oferta Promocyjna T-Mobile Polska S.A., Operatora Usługi Heyah z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 (zwanego dalej
„Operatorem” lub „Heyah”)
Czas obowiązywania promocji: od dnia 07.11.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
Nazwa oferty: Promocja – Bonus za zakup startera w sieci Carrefour i Globi
SKRÓCONY OPIS OFERTY:
Klient, który w okresie trwania promocji zakupi dowolny starter Heyah w jednym ze sklepów sieci Carrefour lub Globi i do dnia 31.12.2014 r.
wykona na nim pierwsze doładowanie dowolną kwotą w ramach nagrody otrzyma od Operatora gratis promocyjny Pakiet Internetowy
250 MB do wykorzystania przez 30 dni.
I.

WARUNKI OFERTY:
Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Klient (zwany dalej „Użytkownikiem”), który w okresie obowiązywania promocji spełni

1.

łącznie poniższe warunki w następującej kolejności:
a.

zakupi dowolny starter Heyah z taryfą Dniówka w jednym ze sklepów sieci Carrefour lub Globi1,

b.

aktywuje kartę SIM załączoną do startera

c.

otrzyma SMS od Operatora potwierdzający udział w promocji i

d.

doładuje konto dowolną kwotą.

Oferta polega na przyznaniu Użytkownikowi jednorazowej nagrody w postaci promocyjnego Pakietu Internetowego 250 MB

2.

(„zwany dalej „Bonusem”) do wykorzystania przez 30 dni od Operatora gratis.
3.

Warunkiem otrzymania Bonusu w ramach niniejszej Oferty jest spełnienie warunków opisanych w pkt. 1 powyżej.

4.

Dodanie Bonusu w ramach Oferty do konta Użytkownika nastąpi niezwłocznie po doładowaniu dowolną kwotą, jednakże
maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia spełnienia przez Użytkownika wszystkich warunków zgodnie z pkt 1 oraz zostanie
potwierdzone SMS-em.

5.

Zmiana taryfy objętej niniejszą Ofertą nie wpływa na uprawnienia Użytkownika nabyte na podstawie niniejszej Oferty.

6.

Bonus umożliwia korzystanie bez dodatkowych opłat z pakietowej transmisji danych w sieci Operatora do limitu 250 MB przez
okres 30 dni od dnia aktywacji Oferty.
Warunkiem korzystania z Bonusu jest posiadanie aktywnego konta na połączenia wychodzące oraz stanu konta w wysokości

7.

co najmniej 0 zł.
Korzystanie z Bonusu możliwe jest wyłącznie na terenie kraju (w sieci Operatora). Aktywacja Bonusu nie wpływa na wysokość

8.

opłat za transmisję danych poza granicami Polski.
Dane niewykorzystane w ciągu 30 dni od dania aktywacji Bonusu są automatycznie kasowane w momencie zakończenia

9.

okresu ważności Bonusu.
10.

W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywowany inny pakiet danych do wykorzystania w usłudze pakietowej transmisji
danych (świadczony na warunkach ofert promocyjnych określonych w regulaminach dostępnych na stronie www.heyah.pl),
aktywacja Bonusu nie wpływa na dezaktywację dotychczasowego pakietu danych. W okresie ważności Bonusu Użytkownik
może aktywować inny pakiet danych. Pakiet przyznany w ramach Bonusu jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed
pakietami danych z powyższych promocji2.

1

Promocja obejmuje sklepy Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express oraz Globi. Dostępność starterów w poszczególnych sklepach może być
ograniczona.
2
Z wyłączeniem promocji "Kupon na darmowy Internet 100 MB" oraz „Darmowy Internet od Frugo i Heyah”. Pakiety z tych promocji są
wykorzystywane w pierwszej kolejności.
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11.

Po zakończeniu wskazanego powyżej okresu ważności Bonusu lub po wyczerpaniu limitu jednostek przyznanych w ramach
Bonusu dalsze korzystanie z transmisji danych rozliczane jest zgodnie z cennikiem taryfy Dniówka, chyba że Użytkownik
posiada na koncie aktywne pakiety i usługi obejmujące transmisję danych.

12.

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ilości i ważności posiadanych na koncie jednostek z Bonusu poprzez wysłanie
Ekspresowego kodu *103*11# lub za pośrednictwem www.miboa.pl oraz w Biurze Obsługi Użytkownika pod numerem *2222
(opłata według cennika).

13.

Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

14.

Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku Użytkownika,
który skorzystał z Oferty wycofanie Oferty nie będzie powodować zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych
w niniejszych Warunkach.

15.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Użytkownika regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.

POZOSTAŁE WARUNKI:

II.
1.

Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
a.

maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym

b.

przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług

c.

osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 1.a i 1.b

d.

Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania

wysyłania wiadomości SMS lub MMS,

czy wizerunku lub

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
2.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają cenniki oraz postanowienia regulaminów
właściwych dla aktualnie posiadanej taryfy.

3.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.11.2014 roku.
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