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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ“6 URODZINY INTERNETU W PLAY”  
Obowiązuje od 17.09.2014 r. do odwołania. 

I. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

1. Oferta promocyjna „6 urodziny Internetu w Play” skierowana jest do wybranych Abonentów, którzy: 

1.1. zawarli Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w ramach Oferty Play Online w 2008 r. i do dnia skorzystania z niniej-

szej promocji pozostali aktywnymi Abonentami oferty Internetu mobilnego Operatora; oraz  

1.2. otrzymali wiadomość SMS lub wiadomość e-mail uprawniające do wzięcia udziału w niniejszej promocji. 

II. PODSTAWOWE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Abonenci, wymienieni w pkt. I powyżej, mają możliwość otrzymania jednego z następujących pakietów bądź usług, który będzie określo-

ny w wiadomości SMS/e-mail skierowanej do Abonenta: 

1.1. pakiet dodatkowych 6 GB przez 6 miesięcy (opłata w ramach Abonamentu) na zasadach opisanych w pkt. IV poniżej, 

1.2. usługę nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy, na zasadach opisanych w pkt. V poniżej, 

1.3. usługa Nawigacja Play bezpłatnie przez 6 miesięcy, po tym okresie usługa będzie płatna 13,99 zł miesięcznie. Istnieje możli-

wość dezaktywacji usługi na zasadach opisanych w pkt. VI poniżej. 

2. Usługi i pakiety opisane powyżej będą aktywowane dla Umowy z której Abonent korzysta w ramach Oferty Play Online. 

3. Operator dokona dezaktywacji pakietów i usług wskazanych w ustępie 1.1 i 1.2. powyżej po upływie 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych. 

III. SZCZEGÓŁY OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Abonenci, o których mowa w punkcie I powyżej, wraz z wiadomością SMS/e-mail otrzymują unikalny kod identyfikacyjny („Kod”). 

2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości SMS/e-mail odesłać Kod na numer 

+48 790 207 060. Opłata jak za zwykły SMS na numer komórkowy do sieci Play.  

3. Dany Kod z wiadomości SMS/e-mail może być wykorzystany tylko raz.  

4. Do jednej Umowy można wykorzystać tylko jeden Kod.  

5. Aktywacja pakietu bądź usługi nastąpi w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości SMS/e-mail. 

 

SZCZEGÓŁY PAKIETÓW I USŁUG PRZYZNAWANYCH W RAMACH OFERTY PROMOCYJNEJ  

IV. DODATKOWE 6 GB PRZEZ 6 MIESIECY 

1. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie powiększony o dodatkowy pakiet 6 GB 

przez 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych.  

2. Jeśli aktywacja pakietu nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, limit transmisji danych w ramach Abonamentu w tym niepełnym Okre-

sie Rozliczeniowym powiększony dodatkowo zostanie o liczbę GB proporcjonalną do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozli-

czeniowego. 

3. Pakiet jest odnawiany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

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

V. DARMOWY INTERNET LTE 

1. Dzięki usłudze „Darmowy Internet LTE” korzystanie z transmisji danych w zasięgu technologii LTE (w ramach własnej infrastrukturalnie 

Sieci Telekomunikacyjnej P4) nie pomniejsza pakietu z limitem transmisji danych. 

2. Promocja ta obowiązuje przez 6 miesięcy od dnia aktywacji usługi. Po tym okresie korzystanie z transmisji danych w zasięgu LTE 

będzie pomniejszało pakiety internetowe, z których Abonent korzysta. 

3. W przypadku, gdy prędkość transmisji danych w danym Okresie Rozliczeniowym ulegnie zmniejszeniu w związku z tym, że Abonent 

wykorzystał limit transmisji danych przyznany w ramach wybranej taryfy, zmniejszenie prędkości transmisji danych dotyczy również 

usługi „Darmowy Internet LTE”. Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieżącym Okresie Rozliczeniowym, należy 

aktywować jeden z Pakietów Dodatkowych Gigabajtów lub Cyklicznych Gigabajtów. Po aktywacji pakietu pełna prędkość transmisji da-

nych, również w stosunku do usługi „Darmowy Internet LTE”, zostanie przywrócona w ciągu 24h, zgodnie z postanowieniami zawartymi  

w regulaminie usługi „Pakiet Gigabajtów” dla Play Online 4G LTE i „Cykliczne Pakiety Gigabajtów” dla Play Online 4G LTE. 

4. Technologia LTE uruchomiona została w wybranych miejscowościach w Polsce i jej zasięg będzie sukcesywnie powiększany. Zasięg tech-

nologii LTE może nie obejmować całego obszaru geograficznego miejscowości. Orientacyjna mapa zasięgu (w tym lista miejscowości  

i mapa zasięgu na terenie poszczególnych miejscowości) oraz szczegółowe informacje dotyczące technologii LTE dostępne są na stronie 

www.play.pl. 
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5. Korzystanie z technologii LTE wymaga posiadania urządzenia obsługującego tę technologię w Sieci Telekomunikacyjnej. Ofero-

wane przez Operatora Urządzenia, które posiadają funkcjonalność obsługi technologii LTE w sieci Play, oznaczane są jako „4G LTE” (w nie-

których przypadkach korzystanie z technologii LTE może wymagać aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w Urządzeniu). 

6. Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów P4. 

Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych. W ramach usługi „Darmowy 

Internet LTE”, w danym Okresie Rozliczeniowym Operator zastrzega sobie prawo do obniżenia prędkości transmisji danych w danemu 

Abonentowi po przekroczeniu przez niego 100 GB transmisji danych w technologii LTE. W takim przypadku do końca Okresu Rozliczenio-

wego Abonent będzie miał możliwość pobierania i wysyłania danych w technologii LTE z największą prędkością, jaka jest możliwa  

do osiągnięcia w danych warunkach technicznych, jednakże nie większą niż 2 Mb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych pobie-

ranych, oraz nie więcej niż 384 kb/s (górna granica prędkości) w przypadku danych wysyłanych, pod warunkiem, że prędkość transmisji 

danych nie spadła w związku z wykorzystaniem limitu transmisji danych z pakietu podstawowego przyznanego w ramach dane-

go Abonamentu. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wyjątkowo intensywne korzystanie z transmisji danych w godzi-

nach największego obciążenia sieci może w istotny sposób wpływać na pogorszenie jakości połączeń transmisji danych dla pozostałych 

użytkowników sieci .  

VI. NAWIGACJA PLAY PRZEZ 6 MIESIĘCY 

1. Usługa Nawigacja Play umożliwia korzystanie z systemu lokalizacji satelitarnej za pośrednictwem kompatybilnego z Usługą Nawigacja 

Play Urządzenia Mobilnego, którego dysponentem jest Użytkownik Usługi, pozwalającego na transmisję danych z użyciem dostępnej Sieci 

Telekomunikacyjnej Operatora oraz przy wykorzystaniu:  

1.1. Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym oraz powiązanych z nią Map i Usług Dodatkowych; 

1.2. sygnału radiowego przesyłanego przez satelity oraz stacje kontrolne, tworzące system lokalizacji satelitarnej; 

1.3. Lokalizatora Użytkownika Usługi;  

1.4. usługi transmisji danych świadczonej przez Usługodawcę; 

1.5. serwerów Partnera P4 

2. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację: 

2.1.  z serwera Usługodawcy za pośrednictwem stron internetowych Serwisu Usługi Nawigacja Play 

2.2.  lub z serwera Spółki Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play 

2.3. lub z serwera Partnera P4 http://play.getne.pl  

3. Użytkownik Usługi może zainstalować Aplikację na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Usługą Nawigacja Play, postępując zgodnie ze 

wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji. Pobranie a następnie instalacja Aplikacji powoduje 

uruchomienie transmisji danych, która rozliczana jest zgodnie z Umową o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawartą przez Użyt-

kownika Usługi z Usługodawcą. 

4. Usługodawca udziela Użytkownikowi Usługi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny. Licencja udzielana jest 

bez dodatkowych opłat co oznacza, że opłata z tytułu jej udzielenia zawarta jest w Opłacie abonamentowej  

5. Licencja, o której mowa w powyższym punkcie, udzielana jest na korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem jednego Urządzenia Mobilne-

go.  

6. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji, bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji: 

6.1. przechowywanie w pamięci jednego Urządzenia Mobilnego, 

6.2. wyświetlanie w jednym Urządzeniu Mobilnym, 

6.3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania Usługi Nawigacja Play 

7. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do dezaktywacji Usługi. 

8. Przy aktywacji Usługi po raz pierwszy dla danego numeru MSISDN, Usługodawca zapewnia Użytkownikom Usługi możliwość Bezpłatnego 

wypróbowania Usługi odpowiednio przez dni pozostałe do zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego oraz przez całe kolejne sześć 

Okresów Rozliczeniowych rozpoczynających się z dniem aktywacji Usługi Nawigacja Play. Po upływie tego okresu, o ile Użytkownik Usługi 

nie dokona jej dezaktywacji Usługa będzie płatna i uruchamiana zgodnie z pkt. 9 poniżej. 

9. W przypadku, gdy do szóstego pełnego Okresu Rozliczeniowego Abonent nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie z ust. 

10 poniżej, usługa pozostanie aktywna w kolejnych Okresach Rozliczeniowych a za korzystanie z usługi pobierana będzie opłata abo-

namentowa w wysokości 13,99 PLN (słownie: trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Opłata abonamentowa za korzysta-

nie z Usługi naliczana jest z góry, zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta oraz przedstawiana każdorazowo na Rachunku Teleko-

munikacyjnym w oddzielnej pozycji. 

10. Dezaktywacji Usługi można dokonać w jeden z następujących sposobów: 

10.1. Za pośrednictwem Aplikacji dostępnej w sklepie Google Play 

10.2. Wysyłając z danego Numeru MSISDN Bezpłatną wiadomość SMS o treści STOP na numer 230, 231 lub 232. 

10.3. Wpisując i zatwierdzając na klawiaturze Urządzenia Mobilnego z danego Numeru MSISDN kod USSD: 

a.  *111*490*2# dla Abonentów usługi Nawigacja Play 

b. *111*491*2# dla Abonentów oferty Mix i Użytkowników usługi Nawigacja Play 

10.4. Za pośrednictwem strony http://www.24.play.pl po zalogowaniu się na konto danego numeru w sieci Play i przejściu do zakładki 

Usługi Dodatkowe. 
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11. W odpowiedzi na SMS albo kod USSD, o których mowa w ust. 10 ust. 10.2. i 10.3. powyżej wysyłany jest SMS z informacją o dezaktywacji 

usługi. 

12. Dezaktywacja Usługi następuje w przeciągu 24 godzin od momentu dokonania jednej z czynności opisanej w ust. 10 powyżej. 

13. Dezaktywacja Usługi za pośrednictwem strony http://www.24.play.pl, Aplikacji, SMS, krótkich kodów USSD lub za pośrednictwem Serwisu 

Usługi Nawigacja Play następuje bez dodatkowych opłat. 

14. Po dezaktywacji Usługi Użytkownik Usługi traci dostęp do Usługi Nawigacja Play w celu dalszego korzystania z Usługi należy ją ponownie 

aktywować na zasadach opisanych w regulaminie usługi Nawigacja Play.  

15. W przypadku, gdy Użytkownik Usługi dezaktywuje i ponownie aktywuje Usługę w tym samym Okresie Rozliczeniowym lub miesiącu 

Opłata abonamentowa za Usługę zostanie pobrana zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie usługi Nawigacja Play na stronie 

www.play.pl/uslugi/nawigacja-play. 

16. Szczegóły usługi w Regulaminie usługi Nawigacja Play dostępnym na stronie www.play.pl/uslugi/nawigacja-play. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem,  

że odwołanie niniejszego regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta, który otrzymał Kod. Informacja 

o odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

 


