
Regulamin Programu „Odkorkuj Miasto, odbierz nawigację za darmo” dla abonentów 

sieci Play 

 

Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem Programu „Odkorkuj Miasto, odbierz nawigację za darmo” dla abonentów sieci 

Play (zwanego dalej „Programem”), jest NaviExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Dobrzyckiego 4, 61-692 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP 

778-144-02-68, REGON: 300420224, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150 600 złotych 

w całości opłacony (zwana dalej „Organizatorem”) przy współpracy z  P4 Sp. z o.o.  z siedzibą w 

Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, NIP: 9512120077, 

REGON: 015808609, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 48 456 500 złotych w całości 

opłacony (zwana dalej: „Play” lub „P4”). 

2. Regulamin określa zasady udziału w Programie abonentów sieci Play (Abonentów, Abonentów 

korzystających z ofert typu MIX oraz Użytkowników korzystających z Usług Telekomunikacyjnych 

w Sieci Telekomunikacyjnej P4 (zwanych dalej  „Uczestnikiem”).  

3. Regulamin Programu jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: 

www.darmowanawigacja.pl oraz na stronie http://www.play.pl/uslugi/nawigacja-play/ 

4. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.  

Warunki uczestnictwa w Programie  

5. Uczestnik, w ramach Programu, może skorzystać z usługi o nazwie „Darmowa Nawigacja Play 30 

dni” (zwanej dalej „Usługą”) świadczonej przez Play poprzez aplikację występującą pod nazwą 

Nawigacja Play (zwaną dalej „Aplikacją”). W ramach Usługi uczestnik otrzymuje Bezpłatnych 30 

dni nawigacji samochodowej NaviExpert na Polskę. 

6. Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie telefonu z systemem Android lub Windows 

Phone 8. 

7. Program trwa od 11.05.2015r. do 24.05.2015r. W tych dniach Uczestnicy mogą aktywować 

Usługę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

8. Aby skorzystać z Usługi, Uczestnik musi pobrać Aplikację oraz zaakceptować jej regulamin.  

9. Usługa jest Bezpłatna i ma formę nieodnawialną. Po 30 dniach Uczestnik traci dostęp do Usługi.  

Aby móc dalej korzystać z usługi nawigacji samochodowej, funkcjonującej w ramach Aplikacji, 

Uczestnik musi aktywować standardową usługę „Nawigacja Play” na zasadach określonych w jej 

regulaminie. Regulamin Usługi Nawigacja Play znajduje się na stronie 

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

 Uruchomienie Usługi 

10. Instrukcja do uruchomienia Usługi znajduje się na stronie www.darmowanawigacja.pl.  

11. Aby uruchomić Usługę w wersjach Aplikacji udostępnianych przez Play należy w dniach od 

11.05.2015r. do 24.05.2015r. w pierwszej kolejności wysłać SMS o treści KORKI na numer 8059 

(opłata za SMS 0 zł), który przydzieli do numeru MSISDN Uczestnika 30 dni darmowej nawigacji,  

a następnie otworzyć otrzymany SMS-em link do pobrania Aplikacji pobrać ją na telefon  
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i zainstalować, Po wysłaniu SMS, Uczestnik może też uruchomić Aplikację, która była już 

wcześniej zainstalowana w telefonie. Usługę można włączyć wyłącznie wysyłając powyższą 

komendę na wskazany numer telefonu. 

12. Aktywacja Usługi przez Uczestników, którzy mają aktywną usługę Nawigacja Play nie powoduje 

zaprzestania naliczania opłat za usługę Nawigacja Play.  

Transmisja danych 

13. Korzystanie z Usługi wymaga połączenia z Internetem do pobierania map, tras, nawigowania, itp.  

14. Transmisja danych w ramach Usługi w wersji Aplikacji udostępnionej przez Play będzie Bezpłatna 

na terenie Polski (Uczestnik otrzymuje nielimitowany pakiet transmisji danych do wykorzystania 

w ramach Usługi).  

Postanowienia końcowe  

15. Wszelkie wyrazy napisane w niniejszym Regulaminie dużą literą i niezdefiniowane w nim, należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminach świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych w sieci Play przypisanych do oferty, z której korzysta Uczestnik. 

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie korzystania z Usługi stosuje 

się postanowienia Regulaminu Usługi Nawigacja Play znajdującego się na stronie 

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