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Zasady działania usługi CYKLICZNA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
 

1. Usługa CYKLICZNA PŁATNOŚĆ KARTĄ (zwana dalej „Usługą”) świadczona jest przez Blue Media 

S.A. na rzecz Klientów P4 Sp. z o. o. (zwanych dalej „Klientem”). 

 

2. Usługa polega na automatycznym pobieraniu z aktywnej karty płatniczej (debetowej/kredytowej) 

opłat za dokumenty finansowe wystawione przez P4 Sp. z o.o. w dniu terminu płatności danego 

dokumentu. 

 

3. W skład dokumentów finansowych wystawianych przez P4 Sp. z o. o. spłacanych automatycznie 

kartą płatniczą w ramach Usługi wchodzą: 

a) faktura wystawiana każdego miesiąca; 

b) faktura korygująca zwiększająca należność (o ile występuje); 

c) nota odsetkowa pokazana na fakturze (o ile występuje); 

d) rata za urządzenie (o ile występuje). 

 

Wszystkie ww. dokumenty finansowe wystawiane przez P4 Sp. z o. o. zwane są dalej łącznie 

„fakturą.” 

 

4. Klient może aktywować Usługę: 

 

a) w trakcie wykonywania płatności jednorazowej za fakturę otrzymaną drogą elektroniczną 

(e-faktura) metodą Przelewu Online za pomocą karty płatniczej; 

 

b) na Play24 (https://24.play.pl/): 

i. w trakcie wykonywania płatności jednorazowej za fakturę za pomocą karty 

płatniczej;  

ii. niezależnie od opłaty za fakturę. W tym przypadku zostanie przeprowadzona 

transakcja weryfikacyjna, podczas której Klient będzie musiał wykonać płatność 

kwoty 1 zł za pomocą karty płatniczej. Po dokonaniu weryfikacji karty płatniczej 

kwota 1 zł zostanie zwrócona na kartę, z której została pobrana (transakcja 

zwrotu może być wykonana przez bank w ciągu 2 dni roboczych od dnia pobrania 

kwoty 1 zł).  

 

5. Prawidłowo zrealizowana płatność, o której mowa w pkt. 4a) - 4b) będzie skutkować aktywacją 

Usługi. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana (transakcja zostanie odrzucona lub 

przerwana/niezakończona), Usługa nie zostanie uruchomiona. 

 

6. Aktywacja Usługi jest bezpłatna.  

 

7. Opłata za każdorazowe obciążenie karty płatniczej w ramach Usługi wynosi 0,50 zł i jest pobierana 

przez Blue Media S.A. 

 

8. W ramach Usługi w dniu terminu płatności faktury nastąpi automatyczne obciążenie karty, dla 

której została aktywowana Usługa. 
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9. Klient korzystający z Usługi powinien zapewnić środki na karcie w dniu terminu płatności faktury 

oraz zweryfikować limity i ustawienia dla transakcji internetowych realizowanych kartą w swoim 

banku. Nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować brakiem realizacji płatności w ramach Usługi. 

 

10. Jeżeli w dniu terminu płatności faktury próba pobrania opłaty będzie nieskuteczna, próba zostanie 

ponowiona dwa dni robocze później. Jeżeli obie próby pobrania będą nieskuteczne – faktura 

pozostanie nieopłacona. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do samodzielnego 

uiszczenia płatności za daną fakturę za pomocą innej metody płatności. 

 

11. O zbliżającym się terminie płatności i wysokości faktury Klient będzie informowany za 

pośrednictwem e-mail lub wiadomości SMS (o ile Klient podał w tym celu numer telefonu 

kontaktowego). 

 

12. Usługa jest przypisana do numeru konta abonenckiego w Play (konto, dla którego wystawiane są 

faktury). 

 

13. Dane podane w ramach Usługi takie jak: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer karty 

Klient może zmienić w każdym momencie w Play24 (https://24.play.pl/).  

 

14. Klient może dezaktywować Usługę w dowolnym momencie w Play24 (https://24.play.pl/) lub 

zgłaszając dyspozycję dezaktywacji Usługi do Biura Obsługi Klienta Play.  

 

 
 


