Warunki Oferty Promocyjnej
„Supernet Video za 5 zł” dla
Użytkowników Heyah

1. Ogólny opis oferty
1.1. W okresie od 19.06.2018 r. do wycofania oferty T-Mobile Polska S.A. operator usługi Heyah (zwana
dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie usługę „Supernet Video
za 5zł” (zwaną dalej „Ofertą”) dla Użytkowników Heyah.

Aktywacja Oferty:

Sprawdzenie statusu Oferty:






poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *150*155*2#
wysłanie SMS-a treści VIDEO na numer 4385
w Biurze Obsługi Użytkownika
w Punktach Sprzedaży T-Mobile





poprzez wysłanie Ekspresowego kodu *150*155*1#
w Biurze Obsługi Użytkownika
w Punktach Sprzedaży T-Mobile

Wysłanie SMS-a na nr 4385 jest bezpłatne na terenie kraju (w Sieci Operatora)
2. Warunki oferty
2.1. Z niniejszej Oferty może skorzystać nowy oraz obecny Użytkownik Heyah, korzystający z taryfy
Dniówka (zwany dalej „Użytkownikiem”),
2.2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty jest jej aktywacja zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszych Warunkach.
2.3. W Ofercie Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z Usługi Supernet Video DVD – Usługa
dotyczy korzystania w ramach mobilnego Internetu z wybranych funkcjonalności Aplikacji Video bez
pomniejszania wielkości pakietu danych aktywnego na koncie Użytkownika w ramach jego oferty i bez
pobierania dodatkowych opłat za transmisję danych w ramach serwisów objętych Usługą..
Szczegółowe zasady działania Usługi znajdują się w Regulaminie Usługi Telekomunikacyjnej
„Supernet Video w Heyah”.
2.4. Opłata za korzystanie z Usługi w ramach Oferty wynosi 5 zł i jest naliczana z góry za 5 pełnych
kalendarzowych dni od momentu jej aktywacji („Okres Ważności Oferty”).
2.5. Warunkiem aktywacji Oferty jest posiadanie konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu
konta w wysokości min. 5 zł, czyli umożliwiającego pobranie opłaty za Usługę.
2.6. Oferta jest jednorazowa, co oznacza, że po upływie Okresu Ważności Oferty nie zostanie ona
automatycznie przedłużona. Użytkownik może skorzystać z Oferty wielokrotnie. W przypadku
ponownej aktywacji Oferty w czasie, gdy na koncie jest już aktywna Oferta, każda aktywacja
przedłuża Okres Ważności Oferty o kolejne 5 dni kalendarzowych.
2.7. Aktywacja Oferty nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia aktywacji, jednak nie dłużej niż w ciągu
72 godzin i zostanie potwierdzona wiadomością SMS. W przypadku Użytkowników przebywających w
roamingu, czas ten może zostać wydłużony do 14 dni. Aktywacja usług zostanie potwierdzona
wiadomością SMS.
2.8. Operator może udostępnić inne sposoby aktywowania, dezaktywowania lub sprawdzenia statusu
Oferty niż wskazane w tabeli w pkt. 1.1. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze
Obsługi Użytkownika oraz w Punktach Sprzedaży
.
3. Postanowienia końcowe
3.1. Usługi w ramach Oferty zostaną dezaktywowane w przypadku zmiany taryfy na taryfę inną niż
Dniówka.
3.2. Skorzystanie z Oferty przez Użytkownika oznacza akceptację Warunków.
3.3. Podane kwoty zawierają podatek VAT.

3.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają postanowienia cennika
właściwego dla aktualnie posiadanej taryfy oraz postanowienia wiążącego Użytkownika „Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników”.
3.5. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co
nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.

