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Promocja z kuponami Red Bull Mobile na Abonament 
(Edenred) 

obowiązuje od 5 listopada 2012r. do 31 marca 2013 r. 
 

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  

 
1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie od 05.11.2012 r. do 

31.03.2013 r. przedstawią w Punkcie Sprzedaży kupon rabatowy wydany przez Edenred Sp. z o.o. 
(wzór kuponu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i zawrą Umowę o świadczenie 
Usług Telekomunikacyjnych na 24 miesiące („Okres Zastrzeżony”) w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej. 

2. Jeden kupon rabatowy wydany przez Edenred Sp. z o.o. uprawnia do jednorazowego skorzystania 
z niniejszej Oferty Promocyjnej. 

 

Podstawowe warunki Oferty Promocyjnej 

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej, mają możliwość 
skorzystania z następujących taryf: 
 
Tabela nr 1  
 

l.p. Taryfa RBM 66 RBM 88 Szczegóły 

1.  

Abonament po 
rabacie 25 % 
przyznawanym 
przez cały okres 
Umowy 

49,5 PLN 66 PLN pkt 7 poniżej 

2.  

Abonament po 
rabacie 50 % dla 
przenoszących 
numer 

22,95 PLN 

przez 3 miesiące 

33 PLN 

przez 3 miesiące 
pkt 8 poniżej 

3.  
Promocyjny pakiet 
złotówek 

 
13,92 PLN 

 
31,88 PLN pkt 9 poniżej 

4.  
Promocyjny pakiet 
minut do 
wszystkich 

169 minut 254 minuty pkt 10 poniżej 



 

 

 

 

 

 

 

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SĄD 

REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN 

2 
 

5.  
Pakiet danych 
„Smartfon” 

444 MB 666 MB pkt 11 poniżej 

6.  
"Nieograniczone 
rozmowy w Red 
Bull MOBILE i Play" 

na czas nieokreślony 

 
pkt 12 poniżej 

7.  
Pakiet 
Społecznościowy 

na czas nieokreślony 

 
pkt 13 poniżej 

8.  
„Dostęp do Świata 
Red Bulla” 
(m.redbullmobile.pl) 

na czas nieokreślony 

 
pkt 14 poniżej 

 

4. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, opłata aktywacyjna, bez względu na wybrany Abonament 
wynosi 1 PLN. 

5. Warunkiem skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej jest zakup pakietu Play Online w telefonie 
w cenie 28 PLN z limitem transmisji danych 1,5 GB na pobieranie danych w strefie taniego Internetu 
w Play (pakiet jednorazowy, szczegóły w pkt 15 poniżej). 

6. W przy zawieraniu Umowy w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent ma prawo do zakupu 
Telefonu po specjalnej cenie określonej w Cenniku Telefonów w Ofercie Red Bull MOBILE. 
 

 

Szczegóły Oferty Promocyjnej 

 

7. Szczegóły dotyczące rabatu na Abonament w wysokości 25 % (Tabela nr 1, pkt 1): 

a) W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numeru telefonu), kwota Abonamentu naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego i pomniejszona o rabat w wysokości 25% 

w przypadku Abonamentu RBM 66 oraz RBM 88. 

b) Rabat na Abonament jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu 

Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

c) Przyznawany rabat dotyczy tylko opłaty za Abonament. Wszystkie opłaty poza Abonamentem 

będą naliczane zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE.  

d) Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na 

zasadach opisanych w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE. 
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8. Szczegóły dotyczące rabatu na Abonament w wysokości 50 % dla przenoszących numer (Tabela nr 
1, pkt 2): 

 
a) W przypadku Abonentów i Użytkowników, którzy przeniosą swój Numer MSISDN (numer 

telefonu) od swojego dotychczasowego operatora do Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zawrą 
Umowę w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, otrzymają dodatkowo rabat na Abonament w 
wysokości 50%. 

b) Rabat na Abonament jest przyznawany przez trzy pierwsze pełne Okresy Rozliczeniowe. 
c) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja Numeru 

MSISDN (numer  telefonu), który został przeniesiony do Sieci Telekomunikacyjnej P4 od innego 
operatora, do ostatniego dnia pierwszego niepełnego Okresu Rozliczeniowego, Abonent 
otrzymuje rabat w wysokości 50 % wartości Abonamentu naliczonego proporcjonalnie do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

d) Po upływie trzech pierwszych pełnych Okresów Rozliczeniowych Abonament będzie naliczany 
zgodnie z Cennikiem Oferty Red Bull MOBILE.   

e) Przyznany rabat nie wpływa na Pakiet Złotówek w Abonamencie, który jest przyznawany na  
zasadach opisanych w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE. 

f) Rabat zostanie przyznany w drugiej kolej kolejności, po rabacie na Abonament w wysokości 
25% (pkt 7 powyżej). 

 
 

9. Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu złotówek (Tabela nr 1, pkt 3):  
 

a) Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 1 niniejszej 
Oferty Promocyjnej.  

b) Promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, że opłata za pakiet jest 
zawarta w kwocie Abonamentu. 

c) Promocyjny pakiet złotówek może być wykorzystany na usługi podstawowe wymienione w Cenniku 

Oferty Red Bull MOBILE w Tabeli nr 1. 

d) Promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego 

pomiędzy godziną 00:00, a 01:00, przez cały Okres Zastrzeżony oraz po przekształceniu Umowy w 

Umowę na czas nieokreślony.  

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym promocyjny pakiet złotówek jest przyznawany 

pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w 

którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. Liczba złotówek w promocyjnym  pakiecie złotówek 

jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

f) Jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach promocyjnego pakietu złotówek łączą się z 

jednostkami rozliczeniowymi pochodzącymi z Pakietu Złotówek przyznawanego w ramach 

Abonamentu. Wykorzystanie jednostek rozliczeniowych przyznanych w ramach promocyjnego 

pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek jest równoległe. 

g) Aby sprawdzić stan złotówek w promocyjnym pakiecie złotówek należy wybrać i zatwierdzić krótki 

kod *101# na klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą 
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stanu liczby złotówek pochodzących z promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek 

przyznawanego w ramach Abonamentu.  

h) Niewykorzystane jednostki z promocyjnego pakietu złotówek nie przechodzą na kolejny Okres 

Rozliczeniowy. 

i) Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu złotówek oraz Pakietu Złotówek przyznawanego w ramach 

Abonamentu, opłaty za usługi podstawowe będą naliczane zgodnie z Tabelą nr 1 Cennika Oferty 

Red Bull MOBILE. 
 
10. Szczegóły przyznawania promocyjnego pakietu minut do wszystkich (Tabela 1, pkt 4): 

 

a) Pakiet może być wykorzystany na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do krajowych sieci 

komórkowych i na krajowe połączenia głosowe na krajowe numery stacjonarne realizowane z  

Sieci Telekomunikacyjnej P4 i jest przyznawany przez cały Okres Zastrzeżony oraz po 

przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.  

b) Wysokość pakietu uzależniona jest od kwoty wybranego Abonamentu, zgodnie z Tabelą 1 

niniejszej Oferty Promocyjnej.  

c) Pakiet jest przyznawany pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego, 

pomiędzy godziną 00:00 a 01:00. 

d) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym pakiet jest przyznawany pomiędzy godziną 

00:00 a 01:00 pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła 

aktywacja Numeru MSISDN. Liczba minut w pakiecie jest proporcjonalna do liczby dni 

pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

e) Pakiet minut do wszystkich jest przyznawany Bezpłatnie, co oznacza, że opłata za pakiet minut 

do wszystkich przyznawany Abonentowi w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, zawarta jest 

w kwocie Abonamentu. 

f) Aby sprawdzić stan minut w pakiecie należy wybrać i zatwierdzić krótki, kod *105# na 

klawiaturze telefonu. Wpisując powyższy kod Abonent otrzyma informację dotyczącą stanu 

minut pochodzących z promocyjnego pakietu minut do wszystkich oraz innych minut do 

wszystkich, przyznawanych w ramach dodatkowych pakietów jeżeli są one aktywowane/ 

dostępne. 

g) Niewykorzystane minuty z pakietu nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

 
 

11. Szczegóły dotyczące pakietu danych „Smartfon” (Tabela nr 1, pkt 5): 

a) Pakiet danych „Smartfon” jest przyznawany między 00:00 a 01:00 następnego dnia 
kalendarzowego następującego po aktywacji Numeru MSISDN (numeru telefonu) oraz 
pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego przez cały Okres Zastrzeżony oraz każdego 
Okresu Rozliczeniowego po przekształceniu Umowy w Umowę na czas nieokreślony.   

b) Transfer danych w ramach pakietu danych „Smartfon” jest rozliczany co 100 kB, co oznacza, że 
jednostki są pobierane z pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 
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c) Pakiet może być wykorzystywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 
Telekomunikacyjnej P4.  

d) Opłata za korzystanie z pakietu danych „Smartfon” w każdym Okresie Rozliczeniowym zawarta 
jest w kwocie Abonamentu.  

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja pakietu, liczba 
jednostek w pakiecie oraz opłata abonamentowa za pakiet jest proporcjonalna do liczby dni 
pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

f) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą na 
kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

g) Do momentu aktywowania pakietu danych „Smartfon”, prędkość transmisji danych może zostać 
ograniczona. Prędkość transmisji danych zostaje przywrócona w ciągu 24 h od aktywacji 
numeru MSISDN (numer telefon). 

h) Pakiet nie może być dezaktywowany i jest on stałym elementem niniejszej Oferty Promocyjnej.  
i) Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu 

i zatwierdzić kod: *107#. 
j) Po wykorzystaniu pakietu w danym Okresie Rozliczeniowym prędkość transmisji danych 

zostanie zmniejszona.  
k) Korzystanie z transmisji danych po wykorzystaniu pakietu jest Bezpłatne, co oznacza, że opłata 

za korzystanie z transmisji danych zawarta jest w kwocie Abonamentu. 
l) Aby przywrócić parametry techniczne transmisji danych w bieżącym Okresie Rozliczeniowym 

należy aktywować Pakiet Internet NON STOP 50 MB za 5 PLN. Po aktywacji pakietu pełna 
prędkość transmisji danych zostanie przywrócona w ciągu 24 h, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w Regulaminie Usługi „Pakiety Internet w Red Bull MOBILE”. 

 
 
12. Szczegóły przyznawania promocyjnej usługi „Nieograniczone rozmowy w Red Bull MOBILE i Play”, 

(Tabela nr 1, pkt 6): 
 

a) W ramach usługi „Nieograniczone rozmowy w Red Bull MOBILE i Play” przyznawany jest pakiet 
minut w wysokości 44 640 minut, które mogą być wykorzystane na krajowe połączenia głosowe 
i wideo („połączenia”) realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4 na dowolnie wybrane Numery 
MSISDN w Sieci Telekomunikacyjnej P4. 

b) Bezpłatne korzystanie z usługi przez okres wskazany w Tabeli nr 1 niniejszej Oferty 
Promocyjnej oznacza, że korzystanie z usługi zawarte jest w kwocie Abonamentu. 

c) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone rozmowy w Red Bull MOBILE i Play” są przyznawane 

Bezpłatnie przez okres wskazany w Tabeli nr 1 niniejszej Oferty Promocyjnej.  

d) Minuty w ramach usługi „Nieograniczone rozmowy w Red Bull MOBILE i Play” są przyznawane 

pierwszego dnia kalendarzowego każdego Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 

01:00. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym minuty w ramach usługi „Nieograniczone 

połączenia w Red Bull MOBILE i Play” są przyznawane pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 

pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja 
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Numeru MSISDN. Liczba minut w ramach usługi „Nieograniczone rozmowy w Red Bull MOBILE 

i Play” jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 
f) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym minuty z usługi nie przechodzą na kolejne 

Okresy Rozliczeniowe. 
 
13. Szczegóły przyznawania usługi „Pakiet Społecznościowy” (Tabela nr 1, pkt 7): 
 

a) Usługa „Pakiet Społecznościowy” jest Bezpłatnie przyznawana na cały Okres Zastrzeżony oraz 
po przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony. Bezpłatnie oznacza, że opłata za 
korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

b) Z zastrzeżeniem pkt 13 lit. d niniejszej Oferty Promocyjnej usługa „Pakiet Społecznościowy” 
zapewnia nieograniczony dostęp do portali społecznościowych Facebook oraz NK (Nasza 
Klasa) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transferu danych za pośrednictwem i 

w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN rbminternet. 

c) Z zastrzeżeniem pkt 13 lit d poniżej, korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” nie 
pomniejsza limitu transferu danych z pakietu danych „Smartfon”, o którym mowa w pkt 11 
niniejszej Oferty Promocyjnej oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych 
pakietów na transmisję danych.  

d) W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali 
Facebook i NK, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na komponentach 
własnych ww. portali będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietu danych „Smartfon” 
oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych pakietów na transmisję danych. 
Powyższe dotyczy w szczególności  linków przekierowujących na inne strony, wszelkich 
elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w celu 
autoryzacji Abonenta oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów Proxy, które 
agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini lub 
BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch. Przez określenie „nieograniczony 
dostęp” należy rozumieć możliwość korzystania z zawartości ww. serwisów poprzez dowolny 
telefon komórkowy posiadający funkcjonalność obsługi ww. portali społecznościowych. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa „Pakiet Społecznościowy” jest 

przyznawana w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. 
f) W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu „Smartfon”, który Abonent otrzymuje w ramach 

niniejszej Oferty Promocyjnej prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu, również 
korzystanie z usługi „Pakiet Społecznościowy” odbywa się z istotnie ograniczoną prędkością 
transferu danych. 

 
14. Szczegóły przyznawania usługi „Dostęp do Świata Red Bulla” (Tabela nr 1, pkt 8): 
 

a) Usługa „Dostęp do Świata Red Bulla” jest Bezpłatnie przyznawana na cały Okres Zastrzeżony 
oraz po przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony. Bezpłatnie oznacza, że opłata za 
korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu. 

b) Z zastrzeżeniem punktu 14 lit. d niniejszej Oferty Promocyjnej usługa „Dostęp do Świata Red 
Bulla” zapewnia nieograniczony dostęp do portalu m.redbullmobile.pl na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transmisji danych za pośrednictwem i w zasięgu Sieci 

Telekomunikacyjnej P4 przy wykorzystaniu ustawień APN rbminternet. 

c) Z zastrzeżeniem pkt 14 lit d poniżej, korzystanie z usługi „Dostęp do Świata Red Bulla” nie 
pomniejsza limitu transferu danych z pakietu danych „Smartfon”, o którym mowa w pkt 3 
niniejszej Oferty Promocyjnej oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych 
pakietów na transmisję danych.  

d) W ramach usługi P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portalu 
m.redbullmobile.pl, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na 
komponentach własnych ww. portalu będzie pomniejszać limit transferu danych z pakietu 
danych „Smartfon” oraz, jeżeli zostały aktywowane przez Abonenta, z innych pakietów na 
transmisję danych. Powyższe dotyczy w szczególności linków przekierowujących na inne 
strony, wszelkich elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) 
na przykład w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania z publicznych i niepublicznych 
serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi 
Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch. Przez określenie 
„nieograniczony dostęp” należy rozumieć możliwość korzystania z zawartości ww. serwisów 
poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający funkcjonalność obsługi ww. portali. 

e) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym usługa „Dostęp do Świata Red Bulla” jest 

przyznawana w ciągu 24 godzin od momentu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. 
f) W związku z tym, że po wykorzystaniu pakietu danych „Smartfon”, który Abonent otrzymuje w 

ramach niniejszej Oferty Promocyjnej prędkość transferu danych ulega istotnemu zmniejszeniu, 
również korzystanie z usługi „Dostęp do Świata Red Bulla” odbywa się z istotnie ograniczoną 
prędkością transferu danych. 

 
 
15. Zgodnie z pkt 5  niniejszej  Oferty Promocyjnej, przy wyborze Abonamentu RMB 66 lub RBM 88  

Abonent zobowiązany jest do zakupu pakietu Play Online w telefonie w cenie 28 PLN z limitem 
transmisji danych 1,5 GB. Opłata za pakiet Play Online w telefonie jest jednorazowa i będzie 
uwzględniona na pierwszym Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji. 

 
a) W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym limit transferu danych w ramach pakietu Play 

Online w telefonie jest przyznawany pomiędzy godziną 00:00 a 01:00 pierwszego dnia 
kalendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacja Numeru MSISDN. 
Liczba transferu danych w ramach pakietu Play Online w telefonie jest proporcjonalna do liczby 
dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.  

b) Aktywacja całego pakietu Play Online w telefonie z limitem transmisji danych 1,5 GB następuje 
między godziną 00:00 a 01:00  pierwszego dnia pełnego Okresu Rozliczeniowego. Pakiet 
ważny jest do końca tego Okresu Rozliczeniowego i nie jest odnawiany z kolejnymi Okresami 
Rozliczeniowymi. 

c) Transfer danych w ramach pakietu Play Online w telefonie jest rozliczany co 100 kB, co 
oznacza, że jednostki są pobierane z pakietu przy każdej rozpoczętej transmisji 100 kB. 

d) Aby sprawdzić stan środków w ramach pakietu należy wybrać na klawiaturze telefonu kod 
*108#.  
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e) Jednostki przyznane w ramach pakietów Play Online w telefonie są wykorzystywane w 
pierwszej kolejności przed jednostkami z przyznawanego w ramach niniejszej Oferty 
Promocyjnej pakietu danych „Smartfon” oraz „Pakietów Internet w Red Bull MOBILE”.  

f) Pakiety Play Online w telefonie mogą być wykorzystywane do pobierania danych tylko w 
strefie taniego Internetu w sieci Play. 

g) Strefa taniego Internetu w Play to strefa, w której P4 świadczy Usługi Telekomunikacyjne 
w oparciu o własną infrastrukturę dostępową z wyłączeniem infrastruktury innych 
operatorów krajowych. 

h) W celu sprawdzenia czy w danym momencie Abonent znajduje się w strefie taniego Internetu    
Play czy poza strefą należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *140#. 

i) Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietów Play Online w 
telefonie nie przechodzą na kolejny Okres Rozliczeniowy. 

 

16. Kolejność wykorzystania minut i SMS-ów wliczonych w Abonament, dostępnych w momencie 
aktywacji dodatkowych pakietów oraz przyznawanych w ramach poszczególnych Ofert 
Promocyjnych. 

a) SMSy do wszystkich, 

b) Minuty do Sieci Telekomunikacyjnej P4,  

c) Zbieraj minuty, 

d) Minuty do wszystkich, 

e) Środki w Pakiecie Złotówek oraz promocyjnym pakiecie złotówek. 

 

17. Pakiety transferu danych są wykorzystywane w kolejności: 

a) Pakiet Play Online w telefonie, 

b) Pakiety Internet w Red Bull MOBILE,  

c) Pakiet danych „Smartfon”. 

 

Dodatkowe informacje 

18. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego jako 
modem podłączony do komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia takiego działania przez 
Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wyłączenia Abonentowi pakietu 
danych „Smartfon”. 

19. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 
Zastrzeżonego) nie powoduje utraty prawa do korzystania z promocyjnego pakietu złotówek oraz 
promocyjnego pakietu minut, usługi „Pakiet Społecznościowy”, usługi „Dostęp do Świata Red Bulla” 
oraz pakietu danych „Smartfon”. 
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20. Zmiana wysokości Abonamentu na wyższy w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu 
Zastrzeżonego), powoduje utratę prawa do korzystania z promocyjnego pakietu Play Online w 
telefonie oraz rabatu 50% przyznawanego w ramach procesu MNP. 

21. Niniejsza Oferta Promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi, chyba że inne Oferty 
Promocyjne stanowią inaczej.  

22. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio 
nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości 
publicznej. 

23. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE oraz Regulaminie 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty Red Bull MOBILE, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 
dla Abonentów, Regulaminie usługi „Pakiety Internet w Red Bull MOBILE”.  

25. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej 
a postanowieniami dokumentów wymienionych w pkt 23, 24 powyżej, postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

26. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent 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 Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu 
handlowego, 

f) nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”. 
27. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień określonych w pkt 26 lit. od a. do f. niniejszej 

Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Abonenta do zaprzestania naruszeń wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie  może według własnego wyboru rozwiązać 
Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia 
Użytkownika) lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla 
Abonenta. 

28. 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. 

29. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. 
 

http://www.play.pl/

