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Regulamin Oferty Promocyjnej Red Bull MOBILE NO LIMITS II na 
czas nieokreślony w sklepie internetowym 
obowiązuje od 21.06.2013r. do odwołania 

 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  

 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie obowiązywania 

niniejszej Oferty Promocyjnej tj. od 21.06.2013 r. do odwołania, zawrą, za pośrednictwem 
sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.redbullmobile.pl (“eShop”), 
Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas nieokreślony w ramach niniejszej 
Oferty Promocyjnej („Umowa”).  

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonentowi nie przysługuje prawo do zakupu Telefonu 
w promocyjnej cenie określonej w Cenniku Telefonów w Ofercie Red Bull MOBILE NO LIMITS 
II. 

 

Podstawowe warunki Oferty Promocyjnej 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej, mają 
możliwość skorzystania z następującej taryfy: 

 
Tabela nr 1  

l.p. 
Taryfa 

RBM NO 
LIMITS 

Szczegóły 

1.  Abonament po uwzględnieniu wszystkich rabatów 29 PLN - 

2.  Rabat podstawowy 64,22018% pkt 5 poniżej 

3.  Rabat z tytułu wyboru faktury elektronicznej 5 zł pkt 6 poniżej 

4.  Rabat dla przenoszących numer  5 zł pkt 7 poniżej 

5.  Promocyjny pakiet minut do wszystkich 
miesięcznie 44640 minuty pkt 8 poniżej 

6.  Pakiet danych „Smartfon” 25 MB pkt 9 poniżej 

 
 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej opłata aktywacyjna wynosi 49 PLN. 
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Szczegóły Oferty Promocyjnej 

5. Szczegóły dotyczące rabatu na Abonament w wysokości 64,22018% (Tabela nr 1, pkt 2): 

a) Rabat na Abonament w wysokości 64,22018% naliczany jest jest od kwoty Abonamentu (109 

PLN zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II) przez cały okres 

obowiązywania Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy. 

b) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numeru telefonu), kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat w wysokości 

64,22018%. 

c) Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II.  

 
6. Szczegóły dotyczące rabatu z tytułu wyboru faktury elektronicznej (Tabela nr 1, pkt 3): 

a) Z zastrzeżeniem lit b) poniżej, dodatkowy rabat na Abonament jest przyznawany każdego 

Okresu Rozliczeniowego przez cały okres obowiązywania Umowy.  

b) Pierwszy rabat w wysokości 5 PLN przyznawany jest w odniesieniu do sumy kwot 

Abonamentów za dwa pierwsze Okresy Rozliczeniowe, uwidocznionej na pierwszym 

Rachunku Telekomunikacyjnym. 

c) Przyznawany dodatkowy rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza 

Abonamentem będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II. 

d) Rabat na Abonament 5 PLN z tytułu wyboru e-Faktury jest zawsze naliczany po rabatach na 

Abonament opisanym w pkt. 5 i 7 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

e) W przypadku aktywacji usługi elektronicznej faktury (e-Faktura), podczas trwania Umowy 

dodatkowy rabat nie zostanie naliczony przy kolejnym Okresie Rozliczeniowym jeżeli Abonent 

nie dokona aktywacji usługi maksimum pięć dni przed końcem Okresu Rozliczeniowego. 

f) Jeżeli aktywacja usługi nastąpi po piątym dniu przed końcem Okresu Rozliczeniowego usługa 

e-Faktura zostanie włączona, natomiast rabat 5 PLN zostanie przyznany w drugim, kolejnym 

Okresie Rozliczeniowym. 

g) W przypadku rezygnacji z elektronicznej faktury, Abonent traci prawo do korzystania z rabatu 

na abonament w wysokości 5 PLN. Rabat zostanie odłączony w kolejnym Okresie 

Rozliczeniowym po Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła dezaktywacja elektronicznej 

faktury. 

 
7. Szczegóły dotyczące rabatu dla przenoszących numer (Tabela nr 1, pkt 4): 

 
a) Rabat naliczany jest od kwoty Abonamentu określonej w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE NO 

LIMITS II, który wynosi 109 PLN. 
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b) Rabat przysługuje osobom, które przeniosą do Sieci Telekomunikacyjnej P4 swój numer 
telefonu, na którym świadczone są usługi telekomunikacyjne oraz zawrą z P4 Umowę o 
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 

c) Rabat naliczany jest po rabacie opisanym w punkcie 5, w pierwszej kolejności przed rabatem 
opisanym w punkcie 6. 

d) Rabat przyznawany jest każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały okres obowiązywania 
Umowy. 

e) Rabat dotyczy tylko Abonamentu, wszystkie pozostałe opłaty będą naliczane zgodnie 
z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II. 

 
8. Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu minut do wszystkich (Tabela 1, pkt 5): 

 

a) Pakiet może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci 

komórkowych (realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 

Telekomunikacyjnej P4) i na krajowe połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne 

(realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4), z wyłączeniem numerów specjalnych zawartych 

w Tabeli nr 5,6,7,8 Cennika Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II.  

b) Liczba minut w pakiecie jest określona w Tabeli 1 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

c) Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu 

Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

d) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 

00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła 

aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

e) Opłata za pakiet minut do wszystkich przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty 

Promocyjnej, zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

f) Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

g) W momencie rozpoczęcia Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przyznawane jest 86400 

sekund ważnych do końca dnia. 

 
9. Szczegóły dotyczące pakietu danych „Smartfon” (Tabela nr 1, pkt 6): 

a) Pakiet danych „Smartfon” jest przyznawany między 00:00 a 01:00 następnego dnia 
kalendarzowego następującego po aktywacji Numeru MSISDN (numeru telefonu) oraz między 
00:00 a 01:00 pierwszego dnia każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego.  

b) Transfer danych w ramach pakietu danych „Smartfon” jest rozliczany co 100 kB, co oznacza, że 
jednostki są pobierane z pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

c) Pakiet może być wykorzystywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

d) Opłata za korzystanie z pakietu danych „Smartfon” w każdym Okresie Rozliczeniowym zawarta 
jest w kwocie Abonamentu.  
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e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja pakietu, liczba 
jednostek w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

f) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

g) Do momentu pierwszego aktywowania pakietu danych „Smartfon”, za transmisję danych nie są 
pobierane opłaty i odbywa się ona w ramach pakietu z limitem 25 MB, po wykorzystaniu 
którego następuje ograniczenie prędkości transferu danych do maksimum 32 Kb/s. 

h) Do czasu przyznania pakietu na następne Okresy Rozliczeniowe, za transfer danych 
pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego w godzinach 0:00-1:00 nie są pobierane 
opłaty oraz odbywa się ona z prędkością do maksimum 32 Kb/s. 

i) Pakiet danych „Smartfon” nie może być dezaktywowany i jest on stałym elementem niniejszej 
Oferty Promocyjnej.  

j) Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu 
i zatwierdzić kod: *107#. 

k) Po wykorzystaniu pakietu w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość transmisji danych 
zostanie zmniejszona istotnie ograniczona i będzie wynosić maksymalnie do 32 kb/s.  

l) Opłata za korzystanie z transmisji danych w ramach pakietu „Smartfon” zawarta jest w kwocie 
Abonamentu. 

m) Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieżącym Okresie Rozliczeniowym 
należy aktywować Pakiet Internet NON STOP 50 MB za 5 PLN. Po aktywacji pakietu pełna 
prędkość transmisji danych zostanie przywrócona w ciągu 24h, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w Regulaminie Usługi „Pakiety Internet w Red Bull MOBILE NO LIMITS II”. 

n) Korzystanie z Internetu w ramach pakietów transmisji danych odbywa się z prędkością od 32 
Kb/s do 7,2 Mb/s dla pobieranych danych oraz od 32 Kb/s do 1 Mb/s dla wysyłanych danych. 
Na rzeczywistą szybkość transmisji danych w ramach oraz po wykorzystaniu środków w 
pakiecie ma również wpływ rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie 
końcowe, z którego korzysta Abonent. 

 
10. Szczegóły przyznawania usługi Dostęp do Świata Red Bulla (m.redbullmobile.pl) 

(Tabela nr 1, pkt 7): 
 

a) Z zastrzeżeniem pkt 10 lit. d niniejszej Oferty Promocyjnej usługa Dostęp do Świata Red Bulla 
(m.redbullmobile.pl) zapewnia nieograniczony dostęp do portalu m.redbullmobile.pl w 
przypadku każdej usługi - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transferu danych 
za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN (z 

wyjątkiem APN mms i rbmmms).  
b) Opłata za korzystanie z usług zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
c) Z zastrzeżeniem pkt 10 lit. e poniżej, korzystanie z usług nie pomniejsza limitu transferu danych 

z pakietu danych „Smartfon”, o którym mowa w pkt 9 niniejszej Oferty Promocyjnej oraz, jeżeli 
zostały aktywowane przez Abonenta, z innych pakietów na transmisję danych.  

d) W ramach \ usług P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portalu 
m.redbullmobile.pl, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na 
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komponentach własnych portalu będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietu 
danych „Smartfon” oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych 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 Abonenta 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 serwisu poprzez 
dowolny telefon komórkowy posiadający funkcjonalność obsługi serwisu. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa jest przyznawana w ciągu 24 

godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. 

f) W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu „Smartfon”, który Abonent otrzymuje w ramach 

niniejszej Oferty Promocyjnej (lub innego pakietu transmisji danych, jeżeli został aktywowany 

przez Abonenta), prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu, również korzystanie 

z  usługi opisanej w niniejszym punkcie odbywa się z istotnie ograniczoną prędkością transferu 

danych - maksymalnie do 32 kb/s.  
 

Dodatkowe informacje 

11. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego 
jako modem podłączony do komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia takiego działania 
przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wyłączenia Abonentowi 
pakietu danych „Smartfon”. 

12. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne 
Oferty Promocyjne stanowią inaczej.  

13. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

14. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS 
II oraz Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla 
Abonentów. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio 
Cennik Oferty Red Bull MOBILE NO LIMITS II, Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, Regulamin usługi „Pakiety Internet w 
Red Bull MOBILE NO LIMITS II”.  

16. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 
a postanowieniami dokumentów wymienionych w pkt 14, 15 powyżej, postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

17. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się : 
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a) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z 
wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących; 

b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;  

c) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu 
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”; 

d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;  

e) 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;  

f) nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści 
podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji 
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku 
Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu handlowego (dotyczy wyłącznie osób, które zawarły 
Umowę jako przedsiębiorca). 

18. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako konsument, postanowień 
określonych w pkt 17 lit. od a do e niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do 
zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym 
upływie może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Abonenta, 
a następnie rozwiązać Umowę. 

19. W przypadku naruszenia przez Abonenta, który zawarł Umowę jako przedsiębiorca (przez 
przedsiębiorcę rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej oraz inne podmioty posiadające numer REGON) postanowień 
określonych w pkt 17 lit. od a do f niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego 
wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez 
wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 
bez odszkodowania dla Abonenta. 

20. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 
podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej  

21. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
 

http://www.play.pl/

