Regulamin Oferty Promocyjnej
„Bonus za Pakiet”
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 18.09.2014 roku do dnia 25.09.2014 roku.
Nazwa oferty: Bonus za Pakiet

SKRÓCONY OPIS OFERTY:
Klient Heyah posiadający taryfę Dniówka, Nowa Heyah lub Taryfę Pakietową, który w okresie trwania promocji
zakupi proponowany Pakiet minut do wszystkich sieci otrzyma promocyjny Pakiet Internetowy do wykorzystania
przez 5 dni od Operatora gratis.
I.

WARUNKI OFERTY:
1.
2.

3.

Operator w ramach oferty specjalnej oferuje możliwość skorzystania z Oferty Promocyjnej (zwanej
dalej „Ofertą”) Klientom Heyah posiadającym taryfę Dniówka, Nowa Heyah lub Taryfa Pakietowa.
Oferta dostępna będzie po spełnieniu łącznie i w następującej kolejności poniższych warunków:
a. W okresie od dnia 18.09 do dnia 25.09.2014 roku - otrzymanie od Operatora SMS-a zachęcającego
do skorzystania z Oferty wraz z treścią jej warunków
b. Zakup proponowanego Pakietu Minut w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania SMS z Ofertą
Oferowane Pakiety w ramach Oferty aktywowane są zgodnie z poniższymi tabelami:
 dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa,

Pakiet Minut

Cena
Pakietu

30 minut do
wszystkich sieci
60 minut do
wszystkich sieci



Bonus w postaci darmowego
Pakietu Internetowego

Cena Pakietu Internetowego
po promocji

50 MB za 0zł

5 zł

Bonus w postaci darmowego
Pakietu Internetowego

Cena Pakietu Internetowego
po promocji

250 MB

6 zł

5zł
10 zł

dla taryfy Dniówka,

Pakiety Minut
30 minut do
wszystkich
60 minut do
wszystkich

Cena
Pakietu
5zł
10 zł

10 ł
4.

Użytkownik może aktywować Pakiet „30 minut do wszystkich sieci” dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa
Pakietowa w jeden z następujących sposobów:
a.
wysyłając Ekspresowy kod *100*95*1#,
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

b.
w Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.heyah.pl,
c.
w Biurze Obsługi Użytkownika,
d.
w punktach sprzedaży T-Mobile.
Użytkownik może aktywować Pakiet „60 minut do wszystkich sieci” dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa
Pakietowa w jeden z następujących sposobów:
a.
wysyłając Ekspresowy kod *100*95*2# lub *100*79# lub *100*78#,
b.
w Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.heyah.pl,
c.
w Biurze Obsługi Użytkownika,
d.
w punktach sprzedaży T-Mobile,
e.
wysyłając SMS o treści TAK na nr 578 (bezpłatny w sieci Operatora).
Użytkownik może aktywować Pakiet „30 minut do wszystkich” dla taryfy Dniówka w jeden z
następujących sposobów:
a.
wysyłając Ekspresowy kod *100*842#,
b.
w Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.heyah.pl,
c.
w Biurze Obsługi Użytkownika,
d.
w Punktach Sprzedaży T-Mobile,
e.
poprzez wysłanie SMS-a o treści TAK na numer 442 (bezpłatny w sieci Operatora).
Użytkownik może aktywować Pakiet „60 minut do wszystkich” dla taryfy Dniówka w jeden z
następujących sposobów:
a.
wysyłając Ekspresowy kod *100*841#,
b.
w Internetowym Systemie Obsługi na stronie www.heyah.pl,
c.
w Biurze Obsługi Użytkownika,
d.
w Punktach Sprzedaży T-Mobile,
e.
poprzez wysłanie SMS-a o treści TAK na numer 441 (bezpłatny w sieci Operatora).
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „30 minut do wszystkich sieci ” dla Użytkowników Heyah
dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa opisane są w Warunkach Oferty Promocyjnej 30 minut do
wszystkich sieci” dla Użytkowników Heyah
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „60 minut do wszystkich sieci ” dla Użytkowników Heyah
dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa opisane są w Warunkach Oferty Promocyjnej 60 minut do
wszystkich sieci” dla Użytkowników Heyah
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „30 minut do wszystkich” dla Użytkowników Heyah dla
taryfy Dniówka opisane są w Warunkach Oferty Promocyjnej 30 minut do wszystkich”
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „60 minut do wszystkich” dla Użytkowników Heyah dla
taryfy Dniówka opisane są w Warunkach Oferty Promocyjnej 60 minut do wszystkich”
Opis darmowego Pakietu Internetowego przyznawanego w ramach Oferty dla taryf: Nowa Heyah,
Taryfa Pakietowa,
a.
Oferta umożliwia korzystanie bez dodatkowych opłat z pakietowej transmisji danych w sieci
Operatora do limitu 50 MB przez okres 5 dni od dnia aktywacji Oferty,
b.
Po zakończeniu wskazanego powyżej okresu następuje automatyczne przedłużenie Oferty na
„Warunkach Oferty Promocyjnej Internet – pakiety internetowe na próbę do oferty „Internet –
pakiety internetowe dla Użytkowników Heyah” z Opłatą Cykliczną 5 zł za każdy Cykl 30 dniowy
korzystania z Oferty, chyba że wcześniej Użytkownik dezaktywuje Ofertę.
Opis darmowego Pakietu Internetowego przyznawanego w ramach Oferty dla taryfy Dniówka:
a.
Oferta umożliwia korzystanie bez dodatkowych opłat z pakietowej transmisji danych w sieci
Operatora do limitu 250 MB przez okres 5 dni od dnia aktywacji Oferty,
b.
Po zakończeniu wskazanego powyżej okresu następuje automatyczne przedłużenie Oferty na
„Warunkach Oferty Promocyjnej „Internet 250 MB” dla Użytkowników Heyah” z Opłatą
Cykliczną 6 zł za każdy Cykl 30 dniowy korzystania z Oferty, chyba że wcześniej Użytkownik
dezaktywuje Ofertę.
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „ Internet 50 MB na próbę” opisane są w Warunkach Oferty
Promocyjnej „Internet – pakiety internetowe na próbę” do oferty „Internet – pakiety internetowe” dla
Użytkowników Heyah dla taryf: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa
Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „Internet 250 MB na próbę” opisane są w Warunkach Oferty
Promocyjnej „Internet 250 MB na próbę” do oferty „Internet 250 MB” dla Użytkowników Heyah dla
taryfy Dniówka
Dodanie darmowych Pakietów Internetowych w ramach Oferty do Konta Klienta nastąpi niezwłocznie
(jednakże maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych) od dnia spełnienia przez Klienta wszystkich
warunków określonych w pkt 2. oraz zostanie potwierdzone przez Operatora SMS’em.
Zmiana taryfy lub systemu pośród objętych niniejszą Ofertą powoduje utratę praw do otrzymania
bonusu w ramach Oferty.
W okresie trwania Oferty Klient może tylko jeden raz otrzymać bonus.
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19.
20.

II.

Skorzystanie z Oferty jest możliwe tylko dla numeru telefonu, na który został skierowany komunikat od
Operatora.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia
właściwego dla danego Klienta regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora
oraz cenników, które są podane do publicznej wiadomości na www.heyah.pl.Skorzystanie z niniejszej
Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację przez niniejszego Regulaminu.

POZOSTAŁE WARUNKI:
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 wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
b. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do
promowania towarów, usług czy wizerunku lub
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 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem
natychmiastowym.
2.
Skorzystanie z niniejszej Oferty przez Klienta oznacza akceptację przez Niego niniejszego
Regulaminu.
3.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają cenniki oraz
postanowienia regulaminów właściwych dla aktualnie posiadanej taryfy.
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