
Załącznik nr 1 do Warunków 

Promocji "Telefon bez związku" dla 

Użytkowników Heyah  
 

 

 

Cennik telefonów (nr 01), dla uczestników Promocji „Telefon bez związku”, którzy nabyli 

uprawnienie do zakupu telefonu zgodnie z regulaminem Promocji „Telefon bez związku”  

 

1. W okresie od 24.07.2009 r. do wyczerpania zapasów modeli telefonów związanych z Promocją „Telefon bez 

związku” lub do odwołania, Operator umoŜliwia nabycie aparatów telefonicznych na warunkach niniejszego 

Cennika oraz związanego z tym załącznikiem regulaminu „Warunki Promocji ’Telefon bez związku’ dla 

UŜytkowników Heyah”. 

 

2. Cennik dotyczy UŜytkowników korzystających z Promocji ‘Telefon bez związku’, którzy nabyli prawo do 

zakupu aparatu telefonicznego w promocyjnej cenie. 

 

3. Przez kupno telefonu rozumie się złoŜenia zamówienia na wybrany model aparatu telefonicznego przez 

uprawnionych UŜytkowników Heyah biorących udział w Promocji. 

 

4. Zakup przez UŜytkownika wybranego modelu aparatu telefonicznego na zasadach opisanych w regulaminie 

Promocji oznacza zakończenie dla tego UŜytkownika moŜliwości dalszego udziału w Promocji. 

 

5. Ceny telefonów:  

(Ceny w zł z VAT): 

 

 Ceny dla uczestników biorących udział 

w Promocji przez minimum 24 miesiące 

Ceny dla uczestników biorących udział w 

Promocji przez okres od 12 do 23 miesięcy 

Model telefonu Plan_50 Plan_30 Plan_50 Plan_30 

Nokia 1662 *  1  1  1  49  

Nokia 5000  1  99  169  199  

Nokia 5310  69  199  349  499  

Nokia 6300  99  269  299  429  

Sony Ericsson T303  1  99  169  249  

Sony Ericsson G502  1  99  199  299  

Sony Ericsson K770i  99  299  369  449  

Sony Ericsson C702  269  499  599  649  

Sony Ericsson W595  299  549  599  649  

Sony Ericsson T280  1  19  99  149  

Nokia 5130  49  149  249  299  



 

Plan_30 - zobowiązanie uczestników promocji „Telefon bez związku” do comiesięcznego zasilania konta 

w kwocie minimalnej 30zł 

Plan_50 - zobowiązanie uczestników promocji „Telefon bez związku” do comiesięcznego zasilania konta 

w kwocie minimalnej 50zł 

Operator zastrzega sobie ograniczony dostęp wybranych modeli aparatów. 

 

6. Zakup telefonu na warunkach określonych w regulaminie Promocji „Telefon bez związku’ i zgodnie 

z niniejszym Cennikiem moŜliwe jest : 

- w Sklepie Internetowym Heyah na www.heyah.pl 

- oraz za pośrednictwem serwisu telefonicznego (Telesklep Heyah) 

 

7. Dokonanie zakupu wymaga identyfikacji aktywnej karty SIM, do której przypisane jest konto, które 

UŜytkownik doładowywał zgodnie z postanowieniem regulaminu Promocji „Telefon bez związku” 

 

 


