
 

Regulamin Promocji „Prezenty na Mikołajki w CROPP” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji „Prezenty na Mikołajki w CROPP” jest P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy 02-677, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000217207, NIP 9512120077, o kapitale zakładowym 48.456.500,- zł, właściciel sieci komórkowej 

działającej pod marką Play. (dalej: „Organizator”). 

2. Partnerem promocji jest spółka LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Łąkowej 39/44, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778, NIP 5831014898, Regon: 

190852164, o kapitale zakładowym 3.662.246,- zł, w całości wpłaconym. 

3. Organizator zapewnia Zestawy Startowe Play na Kartę o wartości 3 złote. Zasady korzystania z 

Zestawów Startowych określa regulamin Oferty Promocyjnej „Darmowy Starter w CROPP”, który 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. Liczba 

Starterów jest ograniczona. 

4. Partner  zapewnia dystrybucję Zestawów Startowych w sklepach CROPP  na terenie Polski, zgodnie z 

listą lokalizacji zawartą w Załączniku nr 1 do wyczerpania zapasów (dalej: „Sklep CROPP”). 

 

§ 2 

ZASADY PROMOCJI 

 

1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej osoba, która w okresie jej obowiązywania dokona zakupu 

na dowolną kwotę w Sklepie CROPP, otrzymuje możliwość otrzymania Zestawu Startowego oraz kodu 

zapewniającego 30 % zniżki na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych CROPP (dalej: „Kod 

zniżkowy”).  

2. Zestawy Startowe dystrybuowane są przy kasach w Sklepach CROPP, a  ich liczba jest ograniczona. 

3. Kod zniżkowy otrzymają osoby, które w okresie obowiązywania Promocji wykonają następujące 

czynności: 

a) odbiorą i dokonają Aktywacji Zestawu Startowego (wpisanie na klawiaturze telefonu kodu 

*101# i zatwierdzenie go przyciskiem nawiązywana połączenia lub czynność polegająca 

na wykonaniu- pierwszego połączenia czy skorzystaniu z innej usługi określonej w Cenniku w 

szczególności wysłaniu SMS, MMS); 

b) dokonają Doładowania Zestawu Startowego kwotą 10 zł, dowolnym kanałem doładowań 

dostępnym dla oferty Play na Kartę. 

                                                             

 

 

§ 3 

ZASADY REALIZACJI KODU ZNIŻKOWEGO 

 

1. Kod zniżkowy uprawnia do skorzystania ze zniżki 30% na zakupy w dowolnym sklepie CROPP i jego 

zrealizowanie jest możliwe do 24.12.2015 r. Szczegółowe zasady korzystania ze zniżki opisane 

są w odrębnym regulaminie oferty Partnera, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

http://www.play.pl/


Regulaminu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać do Partnera. 

2. Kod zniżkowy zostanie wysłany do uczestnika promocji SMSem w ciągu 24 godzin od momentu 

dokonania doładowania Startera. 

3. Na podstawie niniejszej promocji uczestnik otrzymuje 1 Kod zniżkowy w odniesieniu do jednego 

Zestawu Startowego. 

 

 

§ 4 

CZAS TRWANIA OFERTY PROMOCJNEJ 

 

Oferta Promocyjna obowiązuje od dnia 04.12.2015 r. do dnia 24.12.2015 r. lub do wcześniejszego 

wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Oferty 

Promocyjnej. Informacja o przedłużeniu okresu obowiązywania Oferty Promocyjnej zostanie podana do 

wiadomości na podstronie internetowej o adresie www.cropp.com i www.play.pl. 

 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznawania Kodów  zniżkowych można zgłaszać telefonicznie do 

Organizatora do dnia 31 stycznia  2016 r.,. 

2. Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 

organizatora określa Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników P4 sp. 

z o.o. dostępny na stronie www.play.pl 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.play.pl i www.cropp.com.  

 

http://www.cropp.com/
http://www.play.pl/
http://www.cropp.com/

