Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiety Szybki
Internet”
obowiązuje od 11 czerwca 2013 r. do odwołania
modyfikowany 20 lipca 2013 r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej
1. Oferta Promocyjna „Pakiety Szybki Internet” skierowana jest do Użytkowników
Oferty Formuła MINI MAX na Kartę.
2. W ramach Oferty Promocyjnej Użytkownik może aktywować jeden z poniższych
pakietów:
a. Pakiet 100 MB za 5 zł
b. Pakiet 500 MB za 9 zł
c. Pakiet 1,5 GB za 20 zł
3. Warunkiem aktywacji i korzystania z pakietu jest utrzymywanie Okresu ważności
połączeń wychodzących oraz posiadanie na koncie kwoty w wysokości opłaty za
dany pakiet.
4. W celu aktywacji pakietu należy:
a. Wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*417*1# dla pakietu 100
MB
b. Wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*418*1# dla pakietu 500
MB
c. Wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*419*1# dla pakietu 1,5 GB
5. Opłata za aktywację pakietu jest pobierana automatycznie w chwili dokonania
aktywacji pakietu.
6. Przyznanie pakietu następuje w ciągu 24 godzin od chwili jego aktywacji.
7. Jednocześnie można aktywować kilka pakietów, a ilość MB sumuje się.
8. Aby sprawdzić, czy pakiet jest włączony należy wybrać i zatwierdzić na
klawiaturze telefonu kod:
a. *111*417*3# dla pakietu 100 MB
b. *111*418*3# dla pakietu 500 MB
c. *111*419*3# dla pakietu 1,5 GB
9. Aktualne informacje o niniejszej Ofercie Promocyjnej można uzyskać wybierając
i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod:
a. *111*417*4# dla pakietu 100 MB
b. *111*418*4# dla pakietu 500 MB

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD
REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN

1

c. *111*419*4# dla pakietu 1,5 GB
10. Prędkość transmisji danych wynosi od 8 Kbp/s do 2Mbp/s w przypadku gdy
Użytkownik znajduje się w zasięgu sygnału innych niż P4 Operatorów Krajowych
lub od 8 Kbp/s do 7,2Mbp/s w zasięgu sygnału Sieci Telekomunikacyjnej opartej na
własnej infrastrukturze P4.
11. W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących w okresie
ważności pakietu, Użytkownik nie traci pozostałych do wykorzystania
promocyjnych MB przyznanych w ramach pakietu, pod warunkiem, że dokona
Doładowania w okresie ważności pakietu.
12. W przypadku aktywowania dowolnego z pakietów, transmisja danych
rozliczana jest w pierwszej kolejności z pakietu, a po jego wyczerpaniu z Pakietu
Złotówek na zasadach opisanych w Cenniku Oferty Formuła MINI MAX na Kartę,
przy czym na czas korzystania pakietu, rozliczanie użycia transmisji danych z
Pakietu Złotówek jest zawieszane.
13. W przypadku wykorzystania przyznanych w ramach pakietów promocyjnych
MB, po uprzednim wykorzystaniu kwoty 5 PLN z Pakietu Złotówek na transfer
danych, można korzystać z transferu danych z prędkością 8 kb/s.
14. W przypadku, gdy w ramach promocyjnych MB pozostanie na koncie 5 MB,
wysyłana jest informacja SMS o niskiej ilości promocyjnych MB do wykorzystania.
15. Z aktywowanych pakietów można skorzystać do końca miesiąca
kalendarzowego, w którym zostały aktywowane.
Postanowienia końcowe
16. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych
Ofert Promocyjnych chyba, że ich warunki czy regulaminy informują o zasadach
wykluczenia
17. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub
Cenniku Oferty Formuła MINI MAX na Kartę.
18. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w
każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie
wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez użytkownika, co oznacza, że
po odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik będzie mógł korzystać z
aktywowanego wcześniej pakietu ale po jego wykorzystaniu nie będzie mógł
dokonać aktywacji kolejnego pakietu. Informacja o odwołaniu zostanie
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opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
19. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty
Promocyjnej, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 17 niniejszej
Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały
charakter nadrzędny.
20. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje
się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 17 niniejszej
Oferty Promocyjnej.
21. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń
telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika
ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych;
b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci
Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych
przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na
podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w
Sieci Telekomunikacyjnej
c. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między
innymi z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;
d. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
e. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w
szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku
Denial of Sernice.
g. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu,
polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w przypadku
automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi
numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i
informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu
22. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.
18 lit. od a. do g. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
23. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich
(PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
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Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej
www.play.pl.
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