
 

 
 WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

„PODWÓJNE DOŁADOWANIE” 

dla Użytkowników Heyah  
 

 
 
 

1. W okresie od dnia 03.11.2015r. do dnia 31.12.2015r.,T-Mobile Polska S.A. operator usługi Heyah 

(dalej „Operator”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 

„Regulaminem”) ofertę „Podwójne Doładowanie” (zwanej dalej „Ofertą”). 

2. Niniejsza Oferta dotyczy Użytkowników Heyah na kartę (zwanych dalej „Klienci” lub „Klient”), którzy 

posiadają na koncie aktywną taryfę Dniówka, Nowa Heyah lub Taryfa Pakietowa oraz którzy spełnią 

warunki opisanie w niniejszym Regulaminie i w terminie obowiązywania Oferty. 

3. Warunkiem otrzymania w ramach Oferty promocyjnego doładowania jest spełnienie w okresie 

obowiązywania Oferty, łącznie i w następującej kolejności poniższych warunków: 

a. Wysłanie SMS-a o treści TAK na numer 80404. 

b. Otrzymanie SMS-a  potwierdzającego zapisanie do Oferty. 

c. Doładowanie konta jednorazowo, za co najmniej 10 PLN i w ciągu 5 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania SMS-a, o którym mowa w ppkt. b. 

4. Promocyjne doładowanie w ramach Oferty to kwota dodatkowego doładowania w postaci Złotówek od 

Operatora, którego wartość: 

a. Jest równa kwocie w złotych, którą zostało doładowane w ramach warunków opisanych w pkt. 

3 i jeżeli wartość tego doładowania wyniosła od 10 PLN do 150 PLN. 

b. Jest równa kwocie 150 PLN, jeżeli konto w ramach warunków opisanych w pkt. 3 zostało 

doładowane kwotą 150 PLN lub wyższą. 

c. Promocyjne doładowanie może być wykorzystane w ciągu 30 dni. 

d. Zawiera się w cenie zakupionego kuponu uzupełniającego T-Mobile na kartę lub 

elektronicznego doładowania. 

e. Nie powoduje przedłużenia ważności konta. 

f. Nie jest premiowane bonusami pochodzącymi z innych ofert. 

5. Złotówki przyznane w ramach Oferty są rozliczane w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na 

koncie kwotą złotych (PLN).  

6. Dodatkowe doładowanie w formie Złotówek w przypadku Klientów korzystających z taryfy Dniówka 

można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci komórkowych i 

stacjonarnych w Polsce oraz SMS-y do sieci komórkowych w Polsce i nie mogą być wykorzystane na 

numery premium, numery usługowe i specjalne, roaming, pakietową transmisję danych, przeniesienie 

połączenia oraz zakup innych ofert dostępnych w T-Mobile na kartę. Klient ma możliwość 

sprawdzenia ilości pozostałych do wykorzystania Ekstra Złotówek wpisując kod *103*15# 

7. Dodatkowe doładowanie w formie Złotówek w przypadku Klientów korzystających z taryfy Pakietowej i 

Nowa Heyah może być wykorzystane na krajowe SMS-y, MMS-y, na pakietową transmisję danych 

oraz połączenia głosowe i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce. Klient 

ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych do wykorzystania Złotówek wpisując kod *100*14*1# 

8. W przypadku posiadania przez Klienta Złotówek przyznanych w ramach innych ofert, środki te sumują 

się ze Złotówkami przyznanymi w ramach niniejszej Oferty, a termin ważności takiej sumy: 

a. Pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek jest krótsza niż tych, które były 

już zgromadzone na koncie. 

b. Jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek, jeśli data 

ważności nowo nabytych Ekstra Złotówek jest późniejsza niż tych, które już były 

zgromadzone na koncie. 

9. Dodanie promocyjnego doładowania w ramach Oferty do konta Użytkownika nastąpi niezwłocznie 

(maksymalnie w ciągu 7 dni) po spełnieniu przez Użytkownika wszystkich warunków zgodnie z pkt 3 

oraz zostanie potwierdzone SMS-em.  



10. Wysłanie SMS-a o treści TAK na nr 80404 wiąże się jednocześnie z włączeniem pakietu: 

a. Dla Klientów korzystających z taryf: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa -„Pakiet Internetowy 50 

MB na próbę na 5 dni ” następnie za 5 złotych z VAT na każde 30 dni. 

b. Dla Klientów korzystających z taryfy Dniówka- „Internet 250 MB na próbę na 5 dni”, następnie 

za 6 złotych z VAT na każde 30 dni. 

11. Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „Internet 50 MB”, opisane są w „Warunkach Oferty 

Promocyjnej „Internet – Pakiety Internetowe na próbę,” do oferty „Internet – Pakiety Internetowe” dla 

Użytkowników Heyah” dla taryfy: Nowa Heyah, Taryfa Pakietowa. 

12. Warunki dotyczące promocyjnego pakietu „Internet 250 MB”, opisane są w „Warunkach Oferty 

Promocyjnej „Internet 250 MB na próbę do Oferty „Internet 250 MB” dla Użytkowników Heyah dla 

taryfy Dniówka. 

13. W okresie trwania Oferty Klient może z niej skorzystać raz. 

14. Dodanie „Internet 50 MB”, „Internet 250 MB”, w ramach Oferty do konta Klienta nastąpi w dn. 

03.11.2015 r.– 05.01.2015r. oraz zostanie potwierdzone SMS-em. 

15. W przypadku Klientów, którzy posiadają na swoim koncie aktywny pakiet internetowy, dodatkowe 
pakiety internetowe wynikające z Oferty nie będą włączane. 

16. Zmiana taryfy pośród objętych niniejszą Ofertą nie wpływa na uprawnienia Klienta związane z 

promocja. Przyznany pakiet będzie zgodny z nową taryfą. 

17. 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. 

 


