WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Zestaw usług: Zyskaj z Heyah z
Pakietem 60 minut do wszystkich sieci”
dla Użytkowników Heyah

1. W okresie od dnia 09.10.2015r. do 31.12.2015r. lub do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska
S.A. operator usługi Heyah (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych
warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Ofertę „Zestaw usług: Zyskaj z Heyah z Pakietem 60 minut
do wszystkich sieci” (zwaną dalej „Ofertą”).
2. Oferta dostępna będzie dla Użytkowników Heyah korzystających z taryf: Nowa Heyah lub Taryfa
Pakietowa, którzy otrzymają od Operatora zaproszenie do skorzystania z Oferty.
3. Zestaw usług zawiera: :
a. Pakiet 60 bezpłatnych minut do wszystkich krajowych sieci, z terminem ważności 5 dni oraz
b. Ofertę „Zyskaj z Heyah”, która polega na przyznaniu promocyjnej kwoty łącznie 120 Ekstra
Złotówek (dalej „Bonus”) w postaci cyklicznych doładowań po 20 Ekstra Złotówek
miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z przeznaczeniem do
wykorzystania wykorzystana na połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci
komórkowych i stacjonarnych w Polsce, SMS-ów i MMS-ów. Ekstra Złotówki nie mogą być
wykorzystane na SMS-y Premium, Roaming i pakietową transmisję danych.
4. Pakiet wskazany w pkt 3.a będzie świadczony na Warunkach Oferty Promocyjnej „60 minut do
wszystkich sieci na próbę” dla Użytkowników Heyah, a oferta wskazana w pkt. 3.b będzie świadczona
na podstawie Warunków Oferty Promocyjnej „Zyskaj z Heyah”.
5. Po zakończeniu wskazanego w ppkt. 3. a. okresu następuje automatyczne przedłużenie pakietu na
„Warunkach Oferty Promocyjnej „60 minut do wszystkich sieci” dla Użytkowników Heyah” z Opłatą
Cykliczną w wysokości 10zł za Cykl 30 dniowy.
6. Skorzystanie z Oferty oznacza aktywację obu usług opisanych w pkt.3 a) i b). Aktywacja nastąpi w
ciągu 10 dni i będzie potwierdzona SMS-ami,
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, cennika oraz
Warunków Ofert Promocyjnych „Zyskaj z Heyah”, „60 minut do wszystkich sieci na próbę” oraz
„60 minut do wszystkich sieci” dla Użytkowników Heyah.
8. 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
9. Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
a. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub
automatycznych połączeń pomiędzy urządzeniami a abonentem,
b. do wspomagania lub budowania rozwiązań typu „call center”, w tym do wykonywania
połączeń telefonicznych w takich rozwiązaniach (nie oznacza to zakazu wykonywania
połączeń do call center), ani
c. do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu,
jak również przeznaczonych do osiągnięcia jakiegokolwiek innego efektu handlowego (zakaz
ten dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca) oraz
d. w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy
wskazany w wiążącym Użytkownika regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

