Oferta Promocyjna „Darmowy Internet bez limitu danych”
dla Oferty Play Fresh
obowiązuje od 30.03.2011 r. do odwołania.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Darmowy Internet bez limitu
danych”

1. Oferta Promocyjna „Darmowy Internet bez limitu danych” skierowana jest do Użytkowników, którzy
wykonają jedną z czynności opisanych w pkt 4 niniejszej Oferty Promocyjnej.
2. Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej jest Bezpłatne, co oznacza, że zawarte jest w kwocie
Doładowania konta Użytkownika.
3. Każdy Użytkownik Oferty Play Fresh, który skorzysta z niniejszej Oferty Promocyjnej będzie
otrzymywał po każdym Doładowaniu w wysokości co najmniej 30 PLN, pakiet z określonym limitem
transmisji danych zwany dalej również „pakietem”

Aktywacja Oferty „Darmowy Internet bez limitu danych”
4. Aby korzystać z Oferty Promocyjnej „Darmowy Internet bez limitu danych” należy wykonać jedną z
poniższych czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*33*7# lub
b. zalogować się na portalu Play24 (www.24.playmobile.pl) i wybrać odpowiednią opcję w zakładce
usługi.
5. Aktywacja Oferty Promocyjnej „Darmowy Internet bez limitu danych” w przypadku wykonania
jednej z czynności opisanych w pkt. 4, zostanie dokonana w ciągu 7 dni od momentu ich wykonania.
6. Aby sprawdzić, czy Oferta Promocyjna została aktywowana należy wybrać i zatwierdzić na
klawiaturze telefonu kod *111*49*1#
7. Stan pakietu można każdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając zieloną
słuchawką na klawiaturze telefonu kod *108#

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Darmowy Internet bez limitu danych”

8. Każdy Użytkownik Oferty Play Fresh, który ma aktywną niniejszą Ofertę Promocyjną,
automatycznie, po każdym Doładowaniu konta kwotą co najmniej 30 PLN, otrzyma pakiet z limitem
transmisji danych do wykorzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci
Telekomunikacyjnej P4 na okres przedstawiony w tabeli poniżej:
Wartość Doładowania
30 zł - 49 zł
50 zł - 300 zł

pakiet
300 MB
500 MB

Okres ważności pakietu
30 dni
50 dni

9. Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z pakietu w ciągu 24 godzin od dokonania
Doładowania konta, a kwota Doładowania może być wykorzystana na wszystkie inne Usługi
Telekomunikacyjne wyszczególnione w Cenniku Oferty Play Fresh.
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10. W przypadku, gdy Użytkownik w okresie ważności pakietu nie wykorzystał całego limitu transmisji
danych i w tym okresie dokona kolejnego Doładowania, otrzyma kolejny pakiet, a limit transmisji danych
zostanie podwyższony o limit transmisji danych wynikający z kolejnego pakietu. Okres ważności
zsumowanych pakietów będzie zawarty odpowiednio w okresie ważności przypisanym do ostatnio
przyznanego pakietu.
12. Okresy ważności pakietów nie sumują się.
13. Limit transmisji danych wynikający ze zsumowanych pakietów może wynieść maksymalnie 2GB.
14. W przypadku, gdy Użytkownik wykorzysta limit transmisji danych przyznany w ramach pakietu przed
końcem okresu ważności pakietu, do końca tego okresu będzie mógł Bezpłatnie korzystać z transmisji
danych ale ze zmniejszoną prędkością.
15. Aby przywrócić pełną prędkość transmisji danych po wykorzystaniu limitu transmisji danych z
pakietu przed upływem okresu ważności pakietu należy:
a) Ponownie doładować konto kwotą co najmniej 30 PLN i korzystać z nowo przyznanego pakietu.
b) Odczekać do końca okresu ważności pakietu. Po tym terminie za korzystanie z transmisji danych
naliczana będzie opłata zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh i rozliczana z Pakietu Złotówek.
16. Jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach pakietu są rozliczane w pierwszej kolejności przed
Pakietem Złotówek.

Dodatkowe informacje.

17. W wyniku aktywacji niniejszej Oferty Promocyjnej poprzez wykonanie jednej z czynności opisanych
w pkt 4 niniejszej Oferty Promocyjnej:
a. Użytkownik zachowuje kwotę wynikającą z Doładowania oraz promocyjne Pakiety Złotówek
przyznane na podstawie innych Ofert Promocyjnych.
b. Przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie inne niż
złotówkowe, rabaty, uprawnienia lub usługi uzyskane przez Użytkownika na podstawie
dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub regulaminów usług.
c. Przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów oraz rabaty przyznane na drodze
indywidualnych ustaleń z P4
18. Użytkownik może dokonać dezaktywacji niniejszej Oferty Promocyjnej wykonując jedną z
poniższych czynności:
a. Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*33*1# lub
b. Zalogować się na portalu Play24 (www.24playmobile.pl) i wybrać odpowiednią opcję w
zakładce Usługi.
19. Dezaktywacja Oferty Promocyjnej „Darmowy Internet bez limitu danych” zostanie dokonana w
ciągu 7 dni od momentu wykonania którejś z czynności opisanych w pkt. 17 powyżej.
20. Aby sprawdzić czy Oferta Promocyjna została dezaktywowana należy wybrać i zatwierdzić na
klawiaturze telefonu kod *111*49*1#
21. W wyniku dezaktywacji niniejszej Oferty Promocyjnej poprzez wykonanie jednej z czynności
opisanych w pkt. 17 niniejszej Oferty Promocyjnej:
a. Użytkownik zachowuje kwotę wynikającą z Doładowania oraz promocyjne Pakiety Złotówek
przyznane na podstawie innych Ofert Promocyjnych
b. Przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie inne niż złotówkowe,
rabaty, uprawnienia lub usługi uzyskane przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert
Promocyjnych lub regulaminów usług
c. Przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów oraz rabaty przyznane na drodze
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indywidualnych ustaleń z P4
22. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych
Ofert Promocyjnych (za wyjątkiem Oferty „Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play”, „Darmowe SMS-y do
wszystkich sieci”, „Pakiety Internet”, „Internet do wyboru”, „Darmowy Internet w Play Fresh” oraz „Bonus
na start”) dostępnych łącznie z Ofertą
Play Fresh, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
23. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z wielkiej literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh.
24. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a
postanowieniami Cennika Oferty Play Fresh lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały
charakter nadrzędny.
25. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie traci pozostałych do
wykorzystania jednostek przyznanych w ramach danego pakietu, o ile nie minął w dniu odwołania
niniejszej Oferty Promocyjnej okres ważności danego pakietu, a kolejne Doładowania nie będą
skutkowały przyznaniem pakietu. Informacja o zmianach w niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.
26. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu
typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of
Service
e. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do
użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania
towarów, usług lub wizerunku Użytkownika, lub służących osiągnięciu efektu handlowego.
27. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 25 powyżej, Operator
może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym
(bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
bez odszkodowania dla Użytkownika.
28. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl
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