
Regulamin promocji „Zostań VIP-em z Play na Kartę ” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem promocji  „Zostań VIP-em z Play na Kartę” (dalej: „Promocja”) jest Egmont Polska sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037991, NIP 5260207752, o kapitale zakładowym 

8.761.580,00 zł (dalej: „Organizator”). 

2. Fundatorem  starterów z Oferta Play na Kartę (dalej: „Starter”) oraz pakietów VIP w Promocji  jest spółka 

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.  

3. Regulamin ustala zasady Promocji  oraz określa prawa i obowiązki uczestników Promocji.  

4. Organizator zapewnia dystrybucję  Starterów wraz z czasopismem „MovieStar Planet”.  

5. Regulamin jest dostępny na stronie www.egmont.pl   i na www.play.pl 

 

§ 2 

CELE PROMOCJI 

 

1. Celem Promocji jest umożliwienie osobom dokonującym zakup wydania 10/2015 czasopisma 

„MovieStar Planet” korzystania z usług sieci komórkowej Play poprzez dołączenie do czasopisma 

„MovieStar Planet”  limitowanej wersji Starterów o wartości 3 zł oraz zapewnienie dostępności kodu 

umożliwiającego otrzymane pakietu VIP w grze „MovieStar Planet” dostępnej na 

www.moviestarplanet.pl (dalej: „Kod do gry”).  

a. Uczestnikiem promocji są   wszyscy nabywcy czasopisma „MovieStar Planet”, którzy zakupili numer 

10/2015 czasopisma ze Starterem oraz dokonali aktywacji Startera poprzez 1 z wybranych z 3 

sposobów, podanych w paragrafie & 4 pun 3 lub wysłanie z numeru, który przypisany jest do Startera, 

SMSa o treści MSP na bezpłatny numer 4334 (dalej:”SMS”) 

  

                                                                      § 3 

                                         KORZYSTANIE ZE STARTERA  

 

 

      1. W ramach Startera przyznawany jest pakiet złotówek o wartości 3 zł, który można wykorzystać w 

następujący sposób: 

a. 1 zł jest do wykorzystania na usługi telekomunikacyjne określone w Cenniku Play na Kartę 

dostępnym na www.play.pl,  

2 zł są do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS do wszystkich sieci 

komórkowych w Polsce i na krajowe połączenia głosowe do sieci stacjonarnych w Polsce z 

wyłączeniem połączeń na numery specjalne, infolinie i audioteksty zawarte w Cenniku Oferty 

Play na Kartę, 

2. Kod do gry  uprawnia do korzystania z pakietu VIP.  Bonus będzie obejmował tzw. pakiet VIP, do 

wykorzystania przez okres 1 (jednego) tygodnia od  daty użycia kodu na stronie internetowej,  

w skład którego będzie wchodzić 10 (dziesięć) diamentów i 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) 

http://www.egmont.pl/
http://www.moviestarplanet.pl/
http://www.play.pl/


StarCoins (zgodnie z terminologią stosowaną na stronie internetowej 

www.moviestarplanet.com . 

3.  Warunkiem  otrzymania Kodu do gry  jest:a) aktywacja Startera, zgodnie z opisem aktywacji w 

paragrafie 5 pun.3, dołączonego do czasopisma „MovieStar Planet” , 

b) wysłanie z numeru, który przypisany jest do Startera, SMSa o treści MSP na bezpłatny numer 4334 

(dalej:”SMS”) 

 

3. Kod do gry zostanie wysłany do Uczestnika w ciągu 24 godzin, od momentu wysłania SMSa 

4. Do jednego Startera, biorącego udział w promocji przypisany jest jeden kod. 

 

 

 

§ 4 

CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Promocja  trwa od dnia 18.09.2015 r. do dnia 30.03.2016 r. (dalej: „Okres Trwania Promocji”). 

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Trwania Promocji z ważnych powodów, w 

szczególności natury biznesowej, technicznej lub ekonomicznej. Przedłużenie Okresu Trwania 

Promocji zostanie podane do wiadomości Uczestników na podstronie internetowej o adresie 

www.egmont.pl  

 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1. Do Promocji  mogą przystąpić osoby, które zakupiły czasopismo „MovieStar Planet” nr 10/2015. 

2. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy nabywcy czasopisma „MovieStar Planet”, którzy zakupili 

numer czasopisma ze Starterem oraz dokonali aktywacji Startera poprzez 1 wybrany z 3 poniższych 

sposobów: 

a. wykonanie połączenie (musi zostać odebrane) na dowolny numer telefoniczny, 

b. wpisanie na klawiaturze telefonu kod *101# i zatwierdzenie go przyciskiem nawiązywana 

połączenia, 

c. nawiązanie polaczenia internetowego, 

 

3. Możliwość aktywacja Startera może zależeć od ustawień aparatu telefonicznego będącego w dyspozycji 

uczestnika Promocji (w tym zwłaszcza blokady typu sim-lock), 

4. Aktywacja Startera jest możliwa do dnia 18 września 2017 roku  

5. Korzystanie z pakietu VIP na stronie internetowej www.moviestarplanet.com odbywa się zgodnie z 

regulaminem tej strony internetowej.  

6. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może brać udział w Promocji pod 

warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji. 

 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny 

Organizatora (dalej: „Reklamacje”) do dnia 15 kwietnia  2016 r. 

 

http://www.moviestarplanet.com/
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2. Reklamacje powinny zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie 

Reklamacji. W przypadku wymiany Startera należy załączyć do przesyłki objęty Reklamacją wadliwy 

starter.   

 

3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: Egmont Polska Sp. z o.o., ul. Dzielna 

60, 01-029 Warszawa, z dopiskiem – ”uszkodzony starter”. Reklamacje otrzymane po upływie 

wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do 

rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego.  

 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator.  

 

5. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 

6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, 

nie później jednak niż do 25 kwietnia 2016.  

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.play.pl i www.egmont.pl .  

 

 

http://www.play.pl/
http://www.egmont.pl/

