WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ

„Smart społeczność”
dla Abonentów Heyah

1. W okresie od dnia 16.07.2016 r. do wycofania, jednak nie dłużej niż do dnia
30.09.2016 r. T-Mobile Polska S.A. (dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych
w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) opcję usługową „Smart
społeczność” (zwaną dalej „Bonusem”).
2. Z Bonusa może skorzystać każdy Abonent Heyah (zwany dalej „Abonentem”), który
zawarł lub zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych
na Warunkach Oferty Promocyjnej, w której tytule wykorzystane jest oznaczenie
„Heyah Smart abonament”, zwaną dalej „Umową”.
3. Ogólny opis Bonusa:
a. Możliwość korzystania z Facebook bez taryfikacji za transmisję danych oraz
b. Możliwość korzystania z WhatsApp Messenger bez taryfikacji za transmisję
danych,
c. Opłata cykliczna za korzystanie z Bonusa wynosi 4,99 zł za Cykl
Rozliczeniowy.
4. W ramach Bonusa Użytkownik ma możliwość korzystać z aplikacji wymienionych w
pkt 3 a i 3 b bez taryfikacji danych w zakresie przesyłania wiadomości oraz dostępu
do komponentów własnych aplikacji. Transmisja danych nie obejmująca
komponentów własnych aplikacji będzie pomniejszać limit transferu danych z
aktywnej na koncie Użytkownika opcji usługowej dotyczącej transmisji danych, lub
zgodnie z cennikiem Użytkownika. W szczególności dotyczy to linków
przekierowujących na inne strony. Brak taryfikacji transmisji danych w ramach
aplikacji nie dotyczy również możliwości korzystania z opcji wykonywania lub
odbierania połączeń w ramach wymienionych aplikacji.
5. W przypadku zlecenia aktywacji/dezaktywacji Bonusa przez wysłanie ekspresowego
kodu zostanie ono zrealizowane nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu
złożenia stosownej dyspozycji. W przypadku zlecenia aktywacji Bonusa przy
składaniu zamówienia zawarcia Umowy na stronie www.heyah.pl zlecenie aktywacji
Bonusa zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 7 dni licząc od momentu
aktywacji Karty SIM. Każda ze wskazanych zmian statusu Bonusa zostanie
potwierdzona wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu, którego dotyczy
dyspozycja Klienta.
6. Wskazana opłata za Bonus rozliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
obowiązywania Bonusa w Cyklu Rozliczeniowym.
7. Użytkownik może aktywować Bonus wysyłając kod *140*795#
8. Użytkownik może dezaktywować Bonus wysyłając kod *140*795*2#
9. Użytkownik może bezpłatnie sprawdzić status Bonusa wysyłając kod *140*795*1#
10. Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub
sprawdzenia statusu niż wskazane w niniejszych Warunkach. Informacje na ten
temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika.
11. Brak taryfikacji za transmisję danych w ramach Bonusa dotyczy wyłącznie
korzystania z Bonusa na terenie kraju będąc zalogowanym do sieci Operatora.
Oznacza to m.in. że nie dotyczy on transmisji danych wykonywanej w roamingu.

12. Z Bonusa można korzystać tylko pod warunkiem posiadania na koncie
niewykorzystanych jednostek transmisji danych umożliwiających łączenie się z
Internetem
13. 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 Abonenta o stanie konta podawana jest
kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.

