Warunki Oferty Promocyjnej
„Bonus 1GB/250MB”
dla Użytkowników Heyah

Oferta specjalna T-Mobile Polska S.A. Operatora usługi Heyah (dalej „Operator”) z siedzibą: Ul. Marynarska
12 , 02-674 Warszawa, zarejestrowanej w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 29159,NIP: 526-10-40567, Regon: 011417295, o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN.

SKRÓCONY OPIS OFERTY:
Promocja umożliwia Użytkownikom Heyah uzyskanie promocyjnych, bezpłatnych bonusów operatorskich,
w postaci Pakietów Internetu 1GB lub 250 MB ważnych przez 14 dni (zwanych dalej „Bonus”) w okresie od
dnia 27.05.2014 do dnia 31.05.2014r.
1. Z Bonusu mogą skorzystać Użytkownicy Heyah na kartę (zwani „Klientem” lub „Klientami”),
posiadający taryfę Dniówka, Nowa Heyah lub Taryfa Pakietowa.
2. Bonus w postaci bezpłatnego Pakietu Internetu 1 GB ważnego 14 dni otrzymają Użytkownicy taryfy
Dniówka.
3. Użytkownicy taryfy Nowa Heyah i Taryfy Pakietowej otrzymają bonus w postaci bezpłatnego
Pakietu Internetu 250 MB ważnego 14 dni.
4. Użytkownik, któremu zostanie przyznany Bonus w ramach niniejszej Oferty zostanie
poinformowany przez Operatora SMS-em lub telefonicznie.
5. Użytkownik w czasie obowiązywania oferty promocyjnej może otrzymać maksymalnie jeden
Bonus.
6. Darmowe MB przyznane w ramach Bonusu rozliczane są przed zgromadzoną na koncie kwotą w
Złotych. Wykorzystane MB w ramach pozostałych ofert obniżających koszty nie powodują
zmniejszenia salda MB zawartych w ofercie promocyjnej, o ile warunki poszczególnych ofert nie
stanowią inaczej.
7. Po wykorzystaniu Bonusu przyznanego w ramach Oferty, transmisja danych jest rozliczana
zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.
8. Aktywacja innej oferty, w ramach której Użytkownik otrzymuje pakiet danych do wykorzystania w
usłudze pakietowej transmisji danych nie wpływa na warunki oferty promocyjnej.
9. Oferta promocyjna nie działa w roamingu.
10. Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie na adres: Reklamacje Heyah, Ul. Marynarska 12 , 02674 Warszawa, drogą elektroniczną na adres: kontakt@heyah.pl lub telefonicznie w Biurze Obsługi
Użytkownika/Biurze Obsługi Klienta.
11. 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.

