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Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zmian w regulaminach ofert. Zmiana dotyczy wyłącznie Użytkowników 
(klientów posiadających ofertę na kartę), którzy korzystają z usług PLAY w oparciu o poniższe regulaminy.

Uprzejmie informujemy, że poniższe zmiany wchodzą w życie 1 października 2013 r.

I. Z regulaminów Oferty Promocyjnej „Lubię to!” oraz Oferty Promocyjnej „Bonusy do Doładowań w ofercie 
Play na Kartę Lubię to!”:

a)  usuwa się sformułowanie:

   ”nieograniczony dostęp do Facebooka”

   i zastępuje sformułowaniem o treści: 

   „dostęp do Facebooka na zasadach określonych w niniejszym regulaminie”

b)  usuwa się sformułowanie:

   „W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do Facebooka, co oznacza, że transmisja danych poza 
transmisją danych na komponentach własnych ww. portalu będzie pomniejszać limit transferu danych 
z pakietów na transmisję danych. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne strony, 
wszelkich elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu 
autoryzacji Użytkownika oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują 
ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych 
operacji przekierowujących ruch. Przez określenie „nieograniczony dostęp” należy rozumieć możliwość 
korzystania z zawartości ww. serwisów poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający funkcjonalność 
obsługi ww. portalu”

   i zastępuje sformułowaniem o treści:

   „Z uwagi na powyższe, transmisja danych związana z korzystaniem z portalu Facebook będzie pomniejszać 
limit transferu danych z pakietów na transmisję danych, szczególnie w przypadku korzystania z: 
odesłań (linków) przekierowujących na inne strony internetowe; aplikacji powiązanych z serwisem 
Facebook; wszelkich elementów, które używają protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład 
w celu autoryzacji Użytkownika; publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch 
internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych 
operacji przekierowujących ruch; zewnętrznej aplikacji służącej do wysyłania i odbierania wiadomości 
w ramach portalu Facebook. Pomniejszenie limitu transmisji danych łączy się również z przeglądaniem 
„aktualności” w portalu Facebook z uwagi na fakt, że zminiaturyzowane zdjęcia pojawiające się przy 
odesłaniach do  stron internetowych (linki) zamieszczanych tam przez użytkowników nie stanowią 
komponentu własnego portalu Facebook, ponieważ są zamieszczone na zewnętrznych serwerach. 
Możliwość korzystania z portalu Facebook wymaga posiadania telefonu komórkowego wyposażonego 
w funkcję obsługi ww. portalu.”
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II. Z regulaminu Oferty Promocyjnej „Bonusy do Doładowań w ofercie Play na Kartę Lubię to!” usuwa się 
sformułowanie:

 „Z zastrzeżeniem pkt 15 niniejszego regulaminu, w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik otrzymuje 
nieograniczony dostęp do portalu społecznościowego „Facebook” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w  ramach transferu danych za  pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu 
ustawień APN Internet.”

 i zastępuje sformułowaniem o  treści:

 „W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik otrzymuje dostęp do portalu społecznościowego 
„Facebook” na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach transferu danych za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu 
ustawień APN Internet.”

III. Informacje dotyczące prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

 Informujemy, że zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.  nr  171, 
poz. 1800 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo 
wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych „Umowa”, które może być zrealizowane do dnia 
wejścia tych zmian w życie.

Zaznaczamy, że powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie klientów, którzy mają w PLAY usługę na kartę 
i korzystają z Oferty Promocyjnej „Lubię to!” lub Oferty „Play na Kartę Lubię to!”.

Z poważaniem

  Zespół PLAY


