Regulamin
Starter Heyah – Pomoc dla Ukrainy

1. Podstawowe informacje o ofercie
1.1. Z niniejszego regulaminu możesz skorzystać od dnia 01.05.2022 r. do ich wycofania przez
T-Mobile Polska S.A. operatora usługi Heyah (dalej „Operator”) jednak nie dłużeni niż do dnia
31.05.2022r. lub do wyczerpania zapasów.
1.2. Warunki obowiązują w taryfie Dniówka w systemie Heyah na kartę.
1.3. Startery są dostępne w wybranych punktach sprzedaży i u przedstawicieli Operatora.
2.

Co otrzymujesz?
Oferujemy Ci starter Heyah w taryfie Dniówka w systemie Heyah na kartę:

Tabela 1:
Starter Heyah

Pomoc dla Ukrainy

Cena startera

0 zł

Kwota na start

5 zł

Ważność Konta
(na wykonywanie i odbieranie
połączeń)
Okres Pasywny
(możliwość odbierania połączeń)
Oferta na starterze

100 dni
dodatkowo 31 dni
Pakiet pomocowy na 30 dni
oraz Cennik taryfy Dniówka

Aktywacji startera możesz dokonać na terenie Polski przy pomocy krajowego połączenia wychodzącego
lub transmisji danych.
3. Kwota na start
3.1. Kwotę na start na swoim koncie możesz wykorzystać od chwili aktywacji karty SIM, na usługi
wymienione w cenniku taryfy Dniówka lub inne, dostępne usługi dodatkowe.
3.2. Stan konta sprawdzisz ekspresowym kodem *108# oraz w aplikacji Moja Heyah.
4. Jak działa starter?
4.1. W ramach startera otrzymujesz automatycznie ofertę „Pakiet pomocowy”, z której możesz
korzystać od razu po aktywacji karty SIM. Oferta jest jednorazowa. Z oferty możesz skorzystać na
warunkach opisanych w Regulaminie „Pakiet pomocowy - pomoc dla Ukrainy” dla Użytkowników
Heyah na kartę.
4.2. Potwierdzenie uruchomienia oferty otrzymasz w SMS-ie po aktywacji karty SIM.
5. Postanowienia końcowe
5.1. W ramach niniejszej oferty, po dokonaniu aktywacji Karty SIM możesz otrzymać wiadomość SMS
od Heyah, z informacją w jaki sposób możesz wyrazić zgody na otrzymywanie komunikacji
marketingowej od Heyah. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.heyah.pl/zgody

5.2. Podane kwoty zawierają podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.3. W kwestiach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia cennika taryfy Dniówka
w systemie Heyah na kartę oraz „Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przedpłaconych w systemie Heyah na kartę”, dostępnych na www.heyah.pl.

