
Aktywuj bezpłatny starter:
Zarejestruj starter Heyah na kartę lub T-Mobile na kartę.
Wystarczą Ci: paszport, karta stałego pobytu
lub inny dokument ze zdjęciem.

  Następnie włóż kartę do urządzenia
i aktywuj ją wykonując połączenie pod dowolny numer 
w Polsce, np. *2222 (dla Heyah) lub *9602 (dla T-Mobile)
lub łącząc się z Internetem w telefonie.
Aktywację karty SIM potwierdzimy SMS-em.

Odbierz darmowy starter z 5 zł na start Heyah lub T-Mobile
w sklepach T-Mobile, u wolontariusza lub hostessy

Na start otrzymujesz bezpłatnie: 
5 zł na dowolne usługi

   Nielimitowane rozmowy oraz SMS-y z Polski do Ukrainy (aktywne do 31.05.2022 r.)
Aby móc zadzwonić do Ukrainy, wpisz: +380, a następnie nr telefonu w Ukrainie.

   100 dni ważności konta od aktywacji karty SIM
W każdej chwili możesz doładować konto, aby przedłużyć jego ważność.

    10 GB, 100 minut oraz 100 SMS-ów do wykorzystania w kraju przez 30 dni
„Pakiet pomocowy” włączy się automatycznie, jego aktywacja zostanie potwierdzona SMS-em.

Usługa „Nielimitowane połączenia i SMS-y z Polski do Ukrainy” z bezpłatnymi połączeniami na numery komórkowe i stacjonarne z Polski do Ukrainy oraz nielimitowanymi SMS-ami na numery komórkowe 
z Polski do Ukrainy ważne do 31.05.2022 r. są aktywowane bezpłatnie Użytkownikom T-Mobile na kartę i Heyah na kartę. Bezpłatne przedłużenie ważności konta o 100 dni oraz aktywacja usługi 
„Pakiet pomocowy – Pomoc dla Ukrainy” z 10 GB, 100 minutami oraz 100 SMS-ami do wykorzystania przez 30 dni na terenie Polski i w Strefie Roamingowej 1A, dotyczy wybranych starterów na kartę, 
jest usługą jednorazową. Aktywacja usługi „Pakiet pomocowy – Pomoc dla Ukrainy” dostępna do 31.05.2022 r. Bonus w postaci doładowania 5 zł jest jednorazowy i bezpłatny. Szczegóły w regulaminach 
na www.heyah.pl/ukraina i www.t-mobile.pl/c/pakiety-dla-ukrainy

(dla T-Mobile)

W aplikacji  Moja Heyah Mój T-Mobile

Na WWW doladuj.heyah.pl doladowania.t-mobile.pl

Kuponem *111*kod 14-cyfrowy z kuponu#

Moja
Heyah

Stan konta *108# *101#

Status: *380*2*1#

Aktywacja: *380*2*2#
*150*160#

Bądź z nami w kontakcie

Sprawdź, jak doładować konto? 

Poznaj szybkie kody

*100#Twój numer telefonu

Pakiet pomocowy
aktywacja kodem dotyczy 
pozostałych starterów

Poznaj możliwości aplikacji

· Doładowanie konta

· Stan konta

· Aktywacja usług

· Twój numer telefonu
Mój

T-Mobile

Wyraź zgody 
marketingowe
i zyskaj BONUS 5 zł
po pierwszym 
doładowaniu

NA KARTĘ



1200 GB przez 365 dni
12×100 GB
aktywuj w aplikacji
Mój T-Mobile

500 GB na 30 dni

aktywuj w aplikacji
Moja Heyah

Internet
w Polsce

Podane paczki Internetu wynikają z połączenia oferty „Bez limitów”, „GB po doładowaniu” i „Rok Internetu za darmo” dla Użytkowników 
T-Mobile na kartę w Taryfie GO! oraz „Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, 20 GB i minuty na Ukrainę za 35 zł”, „Gigabajty od 
Heyah” i „500 GB na start” dla Użytkowników Heyah. „Video oraz Komunikatory bez limitu danych” oznacza, że odtwarzanie w kraju 
treści w ramach aplikacji poszczególnych serwisów nie pomniejsza pakietu danych. Liczba serwisów może ulec zmianie. W usłudze 
„Supernet Video DVD” maksymalna prędkość transmisji danych – 1,5 Mb/s; jakość – 480p. Osiągnięcie tych parametrów uzależnione 
jest od spełnienia określonych warunków technicznych i technologicznych. Szczegóły w odpowiednich warunkach ofert promocyjnych 
na www.heyah.pl i www.t-mobile.pl

35 GB
po doładowaniu za 35–39 zł

15 GB
po doładowaniu za 30–38 zł

+

15 GB20 GB

Rozmowy, 
SMS-y, MMS-y
do wszystkich sieci w Polsce

Bez limituBez limitu

Rozmowy
z Polski do Ukrainy

1000 min do Vodafone
2000 min do Vodafone

+
200 min do Kyivstar

Aktywacja W aplikacji Mój T-Mobile
lub kodem *500*1*4#

W aplikacji Moja Heyah
lub kodem*150*174*2#

Status W aplikacji Mój T-Mobile
lub kodem *500*2#

W aplikacji Moja Heyah
lub kodem *150*174*1#

+

35 zł
co 30 dni

35 zł
co 30 dni

Supernet Video DVD–Video
bez limitu danych

Komunikatory
bez limitu danych

Viber, WhatsApp, Messenger

+

+

Zostań z nami na dłużej i sprawdź, co zyskasz,
aktywując płatny pakiet


