WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ
„Zmiana taryfy na taryfę Dniówka”
Dla Użytkowników Heyah

1. W okresie od dnia 13.10.2021 do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. operator usługi
Heyah (dalej „T-Mobile”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej
„Warunkami”) ofertę „Zmiana taryfy na taryfę Dniówka” (zwaną dalej „Ofertą”).
2. Z niniejszej Oferty może skorzystać każdy Użytkownik Heyah korzystający z jednej z taryf: Taryfa
Pakietowa lub Nowa Heyah (zwany dalej „Użytkownikiem”).
3. Użytkownik może dokonać zmiany taryfy na taryfę Dniówka wysyłając Ekspresowy kod *100*812#.
4. Warunkiem zmiany taryfy jest posiadanie przez Użytkownika konta aktywnego na połączenia
wychodzące.
5. Zmiana taryfy na taryfę Dniówka jest bezpłatna.
6. Zmiana taryfy nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zlecenia zmiany taryfy i zostanie potwierdzona
wiadomością SMS.
7. Zmiana taryfy na taryfę Dniówka skutkuje:
a. zachowaniem stanu konta wyrażonym w złotych,
b. ustawieniem nowej daty Ważności Konta na 30 pełnych dni kalendarzowych, jeżeli Ważność
Konta od momentu dokonania zmiany taryfy była krótsza niż 30 dni,
c. brakiem zmiany daty Ważności Konta, jeżeli Ważność Konta od momentu dokonania zmiany
taryfy jest równa lub dłuższa niż 30 dni kalendarzowych, ,
d. automatyczną dezaktywacją wszystkich ofert, promocji oraz przywilejów aktywnych na koncie
Użytkownika w momencie zlecenia zmiany taryfy (w tym między innymi przywilejów nabytych
w ramach warunków ofert promocyjnych „Telefon bez umowy”, „ROK ważności konta po
każdej rozmowie”, „Przenieś numer do Heyah”),
e. automatyczną dezaktywacją wszystkich jednostek (innych niż PLN) zebranych na koncie
Użytkownika w ramach ofert specjalnych, promocyjnych oraz otrzymanych w ramach
indywidualnych ustaleń z T-Mobile w tym w szczególności: minut, SMSów, MMSów, Ekstra
Złotówek, bajtów danych posiadanych na koncie przez Użytkownika w momencie zlecenia
zmiany taryfy.
8. Użytkownik, który dokonał zmiany na taryfę Dniówka nie ma możliwości zmiany taryfy Dniówka na
Taryfę Pakietową oraz Nowa Heyah.
9. Od momentu zmiany taryfy na taryfę Dniówka, Użytkownika obowiązują zasady rozliczania usług
telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem taryfy Dniówka.
10. Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT, w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami prawa. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane
w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca
podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego
Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez T-Mobile oraz cennika taryfy.
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