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Warunki Oferty Specjalnej „Zgarnij 100 zł za
30 zł”
(dalej „Warunki”)

Niniejsze Warunki oferowane są przez Operatora od dnia 17.01.2012 roku do 14.02.2012 (włącznie)
I. Główne warunki promocji:
1. Niniejsze Warunki oferowane są przez Operatora wyłącznie użytkownikom korzystającym z
usług telekomunikacyjnych na podstawie „Regulaminu Usług Telekomunikacyjnych
przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników” (zwanym dalej „Użytkownikami”). Dla
uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że abonenci korzystający z Usług Telekomunikacyjnych
Operatora pod znakiem towarowym „Heyah Mix” nie są Użytkownikami.
2. W celu skorzystania z niniejszej oferty Użytkownik musi w terminie od 17.01.2012 r. do
14.02.2012 r. (włącznie) aktywować opcję usługi „Zgarnij 100 zł za 30 zł” (zwanej dalej
„Usługą”) w sposób wskazany w pkt 7 poniżej .
3. Opłata za aktywację Usługi w wysokości 30 zł pobierana jest automatycznie w chwili dokonania
jej aktywacji. Użytkownikowi, który aktywuje Usługę, przyznawana jest pula środków w
wysokości 100 zł (zwana dalej „Ekstrazłotówkami”), która może być wykorzystana w zakresie
połączeń głosowych i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Polsce, SMSów i MMS-ów, na warunkach poniżej określonych. Ekstrazłotówki nie mogą być wykorzystane
na Numery premium, Numery usługowe i specjalne, Roaming, pakietową transmisję danych
oraz Przeniesienie połączenia. Kategorie połączeń wymienione w zdaniu poprzednim należy
rozumieć zgodnie z Cennikiem właściwym dla danego Użytkownika.
4. W przypadku Taryfy Pakietowej Ekstrazłotówki są wykorzystywane w pierwszej kolejności,
przed innymi środkami zgromadzonymi na koncie Użytkownika, zgodnie z następującymi
zastrzeżeniami:
a. W przypadku Użytkowników, którzy mają aktywną usługę pakiet „1000 SMSów do
wszystkich” opłaty za SMS-y będą rozliczane z tej usługi. Połączenia głosowe i wideo
na numery stacjonarne i komórkowe, SMS-y głosowe i MMS-y będą rozliczane z puli
Ekstrazłotówek.
b. W przypadku aktywnej usługi Wybrany Numer w ramach promocji
„Przebieraj.Wybieraj” opłaty za połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y do wybranego
numeru nie będą rozliczane z puli Ekstrazłotówek, natomiast połączenia głosowe,
SMS-y i MMS-y kierowane do innych numerów niż wybrany w ramach tej usługi będą
rozliczane z puli Ekstrazłotówek. Pozostałe usługi w ramach promocji
„Przebieraj.Wybieraj” rozliczane są przed Ekstrazłotówkami.
c. W przypadku Użytkowników mających włączoną usługę „Pakiet Heyah i stacjonarne”,
środki z puli Ekstrazłotówek będą wykorzystywane przed jednostkami z usługi „Pakiet
Heyah i stacjonarne”.
5. W przypadku Taryfy Nowa Heyah środki z puli Ekstrazłotówek zużywane są w pierwszej
kolejności, przed innymi środkami zgromadzonymi na koncie Użytkownika z następującymi
zastrzeżeniami:
a. jeżeli Użytkownik ma włączoną usługę „Pakiet Heyah i stacjonarne”, środki z puli
Ekstrazłotówek wykorzystywane są po wcześniejszym wykorzystaniu jednostek z
usługi „Pakiet Heyah i stacjonarne” ;
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b. jeżeli Użytkownik ma włączoną usługę „1000 SMSów do wszystkich sieci”, środki z puli
Ekstrazłotówek mogą zostać wykorzystane wyłącznie na połączenia głosowe i wideo
na numery stacjonarne i komórkowe oraz na MMS-y.
6. W przypadku Użytkowników korzystających z promocyjnych środków przyznanych na
podstawie Warunków Oferty Specjalnej „Sięgaj po więcej”, środki te sumują się z
Ektrazłotówkami , a termin ważności takiej sumy ustalany jest zgodnie z terminem ważności
Ekstrazłotówek, zdefiniowanych w niniejszych Warunkach.
7. Aby aktywować Usługę, należy wybrać i zatwierdzić zieloną słuchawką na klawiaturze telefonu
ekspresowy kod *100*25#
8. Aby sprawdzić kwotę pozostałych do wykorzystania Ekstrazłotówek należy każdorazowo
wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu ekspresowy kod *100*25*1#
9. Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie na koncie kwoty w wysokości 30 zł oraz Karty SIM
ważnej na połączenia wychodzące.
10. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 72 godzin od chwili jej zlecenia przez Użytkownika .
11. Opisaną Warunkami Usługę można aktywować tylko jeden raz.
12. Okres ważności promocyjnych Ekstrazłotówek wynosi 30 dni od dnia aktywacji Usługi. Po tym
terminie niewykorzystane Ekstrazłotówki przepadają.
II. Pozostałe warunki:
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają Regulamin
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych Heyah na rzecz Użytkowników,
Cennik oraz inne dokumenty wiążące Użytkownika.
2. Niniejsze Warunki są dostępne na www.heyah.pl

