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Regulamin Oferty Promocyjnej 

 "Czytelnia w Play by Legimi za 19,99 zł" 

 (obowiązuje w dniach 10.12.2015 do odwołania) 

 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej "Czytelnia w Play by Legimi za 19,99 zł" 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do wszystkich abonentów będących stroną umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 Sp. z o.o. (zwanej dalej „P4”) w ramach 
oferty abonamentowej (postpaid), posiadających aktywną kartę SIM w sieci Play (zwanych dalej 
„Abonentami”), którzy w okresie od dnia 10.12.2015r. do odwołania aktywują usługę „Czytelnia w 
Play by Legimi” (zwaną dalej „Usługą”).  

2. Aktywacji Usługi można dokonać w następujący sposób:  

a) poprzez zalogowanie się do aplikacji Play24 na dane konto numeru w sieci Play i przejście do 
zakładki Usługi Dodatkowe, a następnie wybór Usługi; lub 

b) poprzez wysłanie Bezpłatnej wiadomości SMS o treści START na numer 220; lub 

c) poprzez zalogowanie się w Serwisie Legimi i przejście do zakładki z wskazaną Usługą pod 
adresem www.legimi.com/play, a następnie wybór Usługi i podanie numeru telefonu w sieci 
Play; lub 

d) poprzez wybór w Aplikacji w formie dostępnego przycisku aktywacji Usługi i podanie numeru 
telefonu w sieci Play. 

 

II. Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej "Czytelnia w Play by Legimi za 19,99 zł"  

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej za 
korzystanie z Usługi wynosi 19,99 zł z VAT, (wcześniej 29,90zł z VAT).  

4. Promocyjna wysokość Opłaty Abonamentowej obowiązuje do momentu dezaktywacji Usługi.  

5. Pozostałe warunki świadczenia Usługi, w szczególności prawo do skorzystania z możliwości 
bezpłatnego  przetestowania Usługi na zasadzie promocji „Try&buy”  pozostają bez zmian i są 
określone w Regulaminie Usługi „Czytelnia w Play by Legimi”. 

 

III. Dodatkowe informacje  

6. P4 i Legimi zastrzegają sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w 
dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 
uprzednio nabyte przez Abonentów. Informacja o zmianach lub odwołaniu Oferty Promocyjnej 
zostanie opublikowana na stronie www.play.pl, na stronie http://www.legimi.com/play/ lub w inny 
sposób podana do wiadomości publicznej.  

7. Wszelkie wyrazy pisane w treści niniejszego Regulaminu dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich 
definicją zawartą w Regulaminu Usługi „Czytelnia Play by Legimi”. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu 
Usługi „Czytelnia Play by Legimi”.  

 

http://www.play.pl/

