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Regulamin Usługi „Pakiety Internet w telefonie” 
obowiązuje od 21.02.2013 r. do odwołania 

 
Ogólne warunki skorzystania z usługi „Pakiety Internet w telefonie” 

1. Usługi „Pakiety Internet w telefonie” skierowana jest do wszystkich Użytkowników Oferty Play Fresh 

Darmowy Internet bez limitu danych. 

 
Szczegóły dotyczące usługi „Pakiety Internet w telefonie” 

2. W celu skorzystania z usługi, należy aktywować jeden z dwóch poniżej opisanych pakietów: 

a. 25 MB za 3 zł  ważny 30 dni (okres ważności pakietu), wpisując i zatwierdzając na klawiaturze 

telefonu kod - *111*347*1#, 

b. 200 MB za 9 zł ważny 30 dni (okres ważności pakietu), wpisując i zatwierdzając na klawiaturze 

telefonu kod - *111*348*1#, 

 

3. Pakiety mogą być wykorzystane na transmisję danych realizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

w zasięgu  Sieci Telekomunikacyjnej 

4. Warunkiem aktywacji jest posiadanie na koncie kwoty w wysokości minimum 3zł brutto lub 9 zł brutto w 

zależności od Usługi oraz utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących. Opłata za aktywację 

Usługi w wysokości 3 zł brutto lub 9 zł brutto pobierana jest automatycznie w chwili dokonania aktywacji 

Usługi.  

5. Minimalna oferowana jakość usługi transmisji danych w pakietach odpowiada przepływności danych w 

kierunku do użytkownika i od użytkownika na poziomie 8 kbps przez 95% czasu trwania transmisji 

danych.Uruchomienie Usługi następuje w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia na klawiaturze telefonu 

jednego z kodów, o których mowa w pkt 2 niniejszego Regulaminu.  
6. Można aktywować dwa pakiety jednocześnie, tj.: pakiet opisany w pkt 2 lit a oraz w pkt 2 lit b niniejszego 

regulaminu. Aktywacja dwóch, tych samych pakietów jednocześnie nie jest możliwa. przypadku aktywacji 

dwóch pakietów okresy ich ważności nie sumują się, a pakiety można wykorzystać w okresie ważności 

przypisanym do ostatniego aktywowanego pakietu. 

7. Warunkiem korzystania z pakietów jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących. 

8. W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących  w okresie ważności pakietu i nie 

wykorzystaniu wszystkich środków, Użytkownik może wykorzystać pozostałe środki w pakiecie pod 

warunkiem, że dokona Doładowania przed upływem okresu ważności pakietu. 

 
Postanowienia końcowe 

9. Skorzystanie z niniejszej Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba, że ich 

warunki czy regulaminy informują o zasadach wykluczenia. 

10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Usługi w każdym czasie bez 

podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki 
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uprzednio nabyte przez użytkownika. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

11. 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 Play Fresh.  

12. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia 

dokumentów wskazanych w pkt.11 powyżej. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Usługi, a postanowieniami dokumentów 

wskazanych w pkt. 11 niniejszej Usługi, postanowienia niniejszej Usługi będą miały charakter nadrzędny. 

14. 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. 

15. Regulamin niniejszej Usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

 

 
 


