Warunki Oferty PrOmOcyjnej „migracja dO heyah na taryfę
dnióWka” dla użytkOWnikóW t-mObile na kartę
1.
1.1.

Opis oferty
W okresie od 22.04.2014 r. do wycofania, T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w
niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę „Migracja do Heyah na taryfę Dniówka” na warunkach opisanych w
niniejszej ofercie promocyjnej (zwanej dalej „Ofertą”).

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

Warunki oferty
Z niniejszej Ofert może skorzystać każdy Użytkownik T-Mobile na kartę korzystający z taryfy Frii (zwany dalej „Klienci” lub „Klient”).
Klient może dokonać migracji w jeden z następujących sposobów:
Wysyłając Ekspresowy kod *100*812#,
W Biurze Obsługi Użytkownika,
W Punktach Sprzedaży T-Mobile.
Operator może udostępnić inne sposoby migracji. Informacje na ten temat dostępne są u Konsultanta w Biurze Obsługi Użytkownika
oraz Punktach Sprzedaży.
2.4. Warunkiem migracji jest posiadanie przez Klienta konta aktywnego na połączenia wychodzące oraz stanu konta minimum 0 zł.
2.5. Migracja na taryfę Dniówka w Heyah jest bezpłatna.
2.6. Migracja nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zarejestrowania przez Operatora zlecenia migracji i zostanie potwierdzona
wiadomością SMS. Po dokonanej migracji niezbędne jest zrestartowanie telefonu poprzez jego wyłączenie i włączenie.
2.7. Migracja na taryfę Dniówka skutkuje:
2.7.1. Zastąpieniem „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-Mobile na kartę” na rzecz
„Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników” oraz dotychczasowego
Cennika wiążącego Klienta przez Cennik właściwy dla taryfy Dniówka w Heyah.
2.7.2. Ustawieniem nowej daty Ważności Konta na 7 pełnych dni kalendarzowych liczonych od momentu dokonania migracji,
2.7.3. Automatyczną dezaktywacją ofert:
2.7.3.1.
Frii rozmowy w T-Mobile i Heyah,
2.7.3.2.
Frii SMS-y do wszystkich,
2.7.3.3.
Frii Internet,
2.7.3.4.
Rok Ważności Konta,
2.7.4. Zachowaniem statusu pozostałych ofert aktywnych na koncie Klienta, z tym zastrzeżeniem, iż od chwili migracji, do wskazanych ofert
stosowane będą regulaminy takich samych ofert dostępnych w Heyah.
2.8. W związku z migracją może nastąpić przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych trwająca do 24 godzin.
2.9. Zlecenie migracji przez Klienta oznacza akceptację niniejszych Warunków.
2.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają postanowienia wiążącego Klienta regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora oraz cennika.
2.11. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku Klienta, który przystąpił
do Oferty wycofanie Oferty nie będzie powodować zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszych
Warunkach.
3.
Zakaz nadużyć telekomunikacyjnych
3.1. Użytkownik zobowiązuje się nie używać wydanych mu przez Operatora Kart SIM:
3.1.1. do generowania automatycznego ruchu, w szczególności ruchu pomiędzy urządzeniami lub automatycznych połączeń pomiędzy
urządzeniami a abonentem,
3.1.2. 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
3.1.3. 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
3.1.4. w inny sposób stanowiący rażące naruszenie przepisów prawa lub postanowień Umowy wskazany w wiążącym Użytkownika
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Obowiązuje od dnia 2014-04-22
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