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Regulamin usługi „Poczta Głosowa w Telefonie” 
obowiązuje od 08.03.2013 r. do odwołania 

 
 

I. Warunki skorzystania z usługi „Poczta Głosowa w Telefonie”  
 
1) Skorzystanie z usługi „Poczta Głosowa w Telefonie” zwanej dalej „usługą” możliwe jest tylko i 

wyłącznie na telefonach iPhone 4, 4S i 5, po aktywacji usługi Poczta Głosowa Standard.  
Warunkiem skorzystania jest zainstalowanie aktualnej konfiguracji  telefonu dla P4 

2) Aktywacja i korzystanie z usługi są Bezpłatne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3) Usługa jest aktywna w Roamingu Międzynarodowym a opłata za transmisję danych pobierana 

jest według stawki jaka obowiązuje w danej ofercie Abonenta. 

4) Usługa umożliwia zarządzanie wiadomościami poczty głosowej w telefonie. Dzięki Usłudze, w 

telefonie można odsłuchać, przewinąć, i usunąć wiadomość bez konieczności wybierania numeru 

standardowej poczty głosowej. Dodatkowo, bezpośrednio z aplikacji istnieje możliwość nagrania 

swojego powitania. 

5) Usługa korzysta z transmisji danych, która na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Bezpłatna. 

Transmisja danych jest każdorazowo inicjowana w  momencie pojawienia się nowego nagrania 

na poczcie głosowej, przy nagrywaniu zapowiedzi oraz przy przesyłaniu informacji 

synchronizujących pomiędzy aplikacją i serwerem systemu, np. w przypadku usunięcia 

wiadomości w telefonie. 

6) Skrzynka odbiorcza usługi może zawierać maksymalnie 20 wiadomości. 

7) Maksymalna długość nagranej wiadomości to 3 minuty. 
8) Aby skorzystać z usługi należy ją aktywować poprzez wysłanie wiadomości SMS na bezpłatny 

numer 80808 o treści START. Aktywacja usługi nastąpi maksymalnie w ciągu 24h od wysłania 
SMSa. 

9) Aktywacja, dezaktywacja oraz sprawdzenie statusu usługi przez numer sms 80808 nie działa w 
roamingu międzynarodowym. 

10) Aktywacja usługi nie powoduje wyłączenia standardowej usługi poczty głosowej, a wszystkie 

nagrane przed aktywacją usługi wiadomości, pozostają zachowane. 

11)  Poczta głosowa w telefonie nie działa przy włączonej usłudze Poczta Głosowa Lite. W celu 

korzystania z usługi "Poczta głosowa w telefonie” należy dezaktywować usługę „Poczta głosowa 

Lite” 

12) Aby dezaktywować usługę należy wysłać wiadomość SMS na bezpłatny numer 80808 o treści 

STOP PGT. Dezaktywacja usługi nastąpi maksymalnie w ciągu 24h. 

13) Aktywacja usługi spowoduje, że ikona poczty głosowej będzie kierowała do listy nagrań poczty 

głosowej w telefonie. Aby uzyskać dostęp do listy nagrań poczty głosowej w telefonie Abonent 

musi podać (po uruchomieniu oprogramowania za pomocą ikony)  hasło dostępu do Poczty 

Głosowej Standard. 

 

II. Postanowienia końcowe  

 

14) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania regulaminu w dowolnym czasie poprzez 
umieszczenie stosownej informacji na stronie www.play.pl. Z chwilą odwołania aktywacja  lub 
dalsze korzystanie z aktywowanej wcześniej usługi, nie będzie możliwe 
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15) Informacja o odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej. 

16) Skorzystanie z usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych, chyba, że te 
stanowią inaczej. 

17) Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
18) Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Cenniku oferty, z której korzysta 
Abonent i odpowiedniego Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.  

19) W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami 
dokumentów wymienionych w pkt powyżej postanowienia niniejszego regulaminu będą miały 
charakter nadrzędny. 

20) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają dokumenty, o 
których mowa w pkt 17 niniejszego regulaminu. 
 

 


