REGULAMIN usługi "Muzyka na czekanie"
obowiązuje od 16.03.2007 r. (ostatnia zmiana z dnia 19.10.2010 r.)
Ogólne warunki skorzystania z usługi "Muzyka na czekanie"
1)

2)
3)
4)

Usługa „Muzyka na czekanie" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Muzyką na czekanie" lub „Usługą"), świadczona jest przez operatora sieci Play P4 sp. z o.o. (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Operatorem”) i
skierowana jest do wszystkich obecnych i przyszłych Abonentów, Abonentów
korzystających z ofert typu Mix oraz UŜytkowników korzystających z usług
telekomunikacyjnych w sieci Play (zwanych w dalszej części niniejszego
Regulaminu „UŜytkownikami Usługi”).
Warunkiem skorzystania z Usługi jest aktywacja Usługi oraz uiszczenie opłat na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Warunkiem aktywacji Usługi przez Abonentów korzystających z ofert typu Mix
lub UŜytkownika jest posiadanie odpowiedniej ilości środków pienięŜnych na
koncie.
Z Usługi nie mogą skorzystać:
a) Abonenci korzystający ofert typu Mix i UŜytkownicy, którym upłynął Okres
waŜności połączeń przychodzących
b) Abonenci, którym zostały zawieszone lub ograniczono świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
Szczegóły dotyczące Usługi „Muzyka na czekanie"

5)
6)

7)
8)

Usługa umoŜliwia ustawienie utworu muzycznego, który będzie odgrywany
wszystkim osobom dzwoniącym do UŜytkownika z aktywną Usługą, zamiast
sygnału oczekiwania na połączenie.
UŜytkownik moŜe aktywować Usługę poprzez ustawienie utworu, w jeden z
poniŜej przedstawionych sposobów:
a) ustawienie utworu z kategorii „Muzyka na czekanie" na stronie
www.playmobile.pl;
b) ustawienie utworu z kategorii „Muzyka na czekanie" na stronie
wap.playmobile.pl;
c) ustawienie utworu poprzez wysłanie SMS z kodem identyfikacyjnym utworu
na numer 333 lub 321;
d) wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu kodu *111*19*1# lub kodu
*111# i wybranie odpowiedniej opcji;
e) wgranie własnego utworu w formacie „mp3” na stronie www.playmobile.pl;
f) wykonanie połączenia głosowego na numer *133 i ustawienie jednego z
prezentowanych tam utworów.
Kody identyfikacyjne utworów, o których mowa w pkt 6 c) powyŜej, dostępne są
na www.playmobile.pl, wap.playmobile.pl oraz w materiałach reklamowych Play.
W przypadku aktywacji w sposób opisany w pkt 6 d) powyŜej, Usługa zostanie
aktywowana z bezpłatnym utworem wskazanym przez Operatora. Informacja o
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9)

utworze znajduje się na stronie www oraz w materiałach reklamowych Play.
Za korzystanie z Usługi pobierane są opłaty zgodnie z poniŜszą tabelą:
L.p.
1.

2.
3.

Nazwa
Aktywacja Usługi w sposób
określony w pkt 6 a), b) i e)
powyŜej
Aktywacja Usługi w sposób
określony w pkt 4 c), d) i f) powyŜej
Opłata abonamentowa za Okres
Rozliczeniowy/miesiąc kalendarzowy
korzystania z Usługi („Opłata za
Usługę”)

4.
Ustawienie utworu
5.
6.
7.

Wgranie własnego utworu
Dezaktywacja Usługi w sposób
określony w pkt 10 c) poniŜej
Dezaktywacja Usługi w sposób
określony w pkt 10 a) i b) poniŜej

Opłata (PLN)
bez dodatkowej opłaty*
bez dodatkowej opłaty**

2,00
zgodnie z cenami za ustawie-nie utworu
podanymi na www.playmobile.pl lub
wap.playmobile.pl oraz w materiałach
reklamowych Play
2,00
bez dodatkowej opłaty*
bez dodatkowej opłaty**

*opłata za przesyłanie danych (usługa podstawowa) zgodnie z cennikiem
posiadanej oferty
** SMS na numer 333, 321, 3000, połączenie głosowe na numer *133 oraz
korzystanie z kodu jest Bezpłatne
10) UŜytkownik Usługi moŜe dezaktywować Usługę w jeden z poniŜej
przedstawionych sposobów:
a) wpisać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*19*2# lub kod *111#
i wybrać odpowiednią opcję;
b) wysłać SMS o treści NIE na numer 3000;
c) Zalogować się na stronie http://24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję
w zakładce Usługi.
11) Skutek aktywacji lub dezaktywacji Usługi następuje w ciągu 24 godzin od
dokonania czynności określonej w pkt 6 lub 10 niniejszego Regulaminu.
12) Za korzystanie z Usługi UŜytkownik Usługi płaci miesięczną opłatę w wysokości
2 PLN za pełny Okres Rozliczeniowy/miesiąc kalendarzowy („Opłata za Usługę”).
13) W przypadku Abonenta Opłata za Usługę uwzględniona będzie w Rachunkach
Telekomunikacyjnych wystawianych przez Operatora za Okresy Rozliczeniowe,
w których Usługa była aktywna. Pierwsza Opłata za Usługę naliczana jest w
wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do zakończenia Okresu
Rozliczeniowego, w którym została aktywowana Usługa.
14) W przypadku UŜytkownika lub Abonenta korzystającego z oferty typu Mix
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15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)

Opłata za Usługę pobierana jest z góry pierwszego dnia kaŜdego miesiąca
kalendarzowego z konta UŜytkownika lub Abonenta korzystającego z oferty typu
Mix, który posiada aktywną Usługę. Pierwsza Opłata za Usługę naliczana jest w
dniu aktywacji Usługi w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do
zakończenia miesiąca, w którym UŜytkownik lub Abonent korzystający z oferty
typu Mix aktywuje Usługę.
W przypadku dezaktywacji Usługi przed końcem Okresu Rozliczeniowego /
miesiąca kalendarzowego, poniesiona Opłata ze Usługę nie podlega zwrotowi.
UŜytkownik Usługi, posiadający aktywną Usługę, moŜe dowolną ilość razy
zmieniać ustawiony przez siebie utwór odtwarzany zamiast sygnału oczekiwania
na połączenie w ramach Usługi. Za ustawienie nowego utworu UŜytkownik
Usługi ponosi opłatę zgodnie z tabelą znajdującą się w pkt 9 powyŜej.
Ustawienie nowego utworu powoduje usunięcie poprzedniego i zastąpienie go
nowym.
Utwory wgrane przez UŜytkownika Usługi jako własne, nie mogą naruszać praw
osób trzecich oraz dobrych obyczajów. UŜytkownik Usługi ponosi pełną
odpowiedzialność za utwory wgrane jako własne, w szczególności odpowiada za
naruszenie autorskich praw osobistych lub majątkowych poprzez wykorzystanie
we wgranych przez UŜytkownika Usługi plikach utworów osób trzecich bez
zgody i wynagrodzenia dla twórców takiego utworu lub podmiotów
uprawnionych lub organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie prawa
autorskiego i praw pokrewnych.
W przypadku naruszenia zapisu z pkt. 17, utwór moŜe zostać przez Operatora
usunięty, a UŜytkownik Usługi zostanie zobowiązany do pokrycia wszelkich strat
Operatora związanych z Ŝądaniami osób, których prawa zostały naruszone.
Ze względu na ograniczenia techniczne, jakość Muzyki na czekanie słyszanej w
słuchawce telefonu moŜe odbiegać od jakości odsłuchu na stronie www.
W roamingu Usługa będzie dostępna, o ile moŜliwości techniczne sieci partnera
roamingowego na to pozwalają.
W przypadku upływu Okresu waŜności połączeń przychodzących po aktywacji
Usługi, Usługa ulega dezaktywacji.
Dodatkowe Informacje

22) Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację treści niniejszych warunków
Regulaminu Usługi.
23) Skorzystanie z niniejszej Usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert
Promocyjnych dostępnych łącznie z „Muzyką na czekanie" zgodnie z ich
zasadami.
24) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
czasie. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie
www.playmobile.pl, chyba Ŝe zastrzeŜono inaczej. Zmiana Regulaminu nie
narusza praw nabytych UŜytkownika Usługi w ramach Opłaty za Usługę za
okres, w którym Operator dokonał zmiany Regulaminu.
25) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Regulaminu w
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26)

27)

28)
29)
30)

dowolnym czasie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie
www.playmobile.pl. Z chwilą odwołania Regulaminu niemoŜliwa jest aktywacja
Usługi. W przypadku Abonentów, posiadających aktywną Usługę, usługa
pozostaje aktywna do końca Okresu Rozliczeniowego, a dla Abonentów
korzystających z oferty typu Mix oraz UŜytkowników do końca miesiąca
kalendarzowego.
Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z duŜej
litery naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w odpowiednich
regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, w
szczególności w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4
sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix albo Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników oraz odpowiednich
cennikach oferty Play.
W przypadku
rozbieŜności
pomiędzy
postanowieniami
niniejszego
Regulaminu a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 26 powyŜej oraz
warunków Ofert Promocyjnych, postanowienia niniejszego Regulaminu będą
miały charakter nadrzędny.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się,
odpowiednio, postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 26 powyŜej oraz
warunków Ofert Promocyjnych.
Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich
(PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
Warunki niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej
www.playmobile.pl oraz Punktach SprzedaŜy P4.
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