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Regulamin akcji „Testuj usługi z Play” 
dla usługi „Wizytówka Beta”  

obowiązuje od 23.02.2012 r.1 
 

  
Ogólne warunki udziału w Akcji „Testuj usługi z Pla y” 
 

1) Akcja „Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Akcj ą „Testuj usługi z 
Play” lub „Akcj ą”) organizowana jest przez P4 . 

2) O ile nic innego nie wynika z opisów Usług, w Akcji mogą brać udział Abonenci, Abonenci 
korzystający z ofert typu Mix oraz UŜytkownicy (zwani w dalszej części niniejszego regulaminu 
„Uczestnikami ”). 

3) W ramach Akcji Operator udostępnia Uczestnikom wersje testowe usług („Usługi”) opisanych w 
załącznikach („Załączniki”) do niniejszego regulaminu.  

4) W celu przystąpienia do Akcji naleŜy aktywować dowolną z usług udostępnianych w ramach Akcji na 
zasadach opisanych odpowiednio w Załączniku dotyczącym danej Usługi .  

 
Szczegóły dotycz ące Akcji „Testuj usługi z Play” 

5) Usługi udostępniane w ramach Akcji, są wersjami testowymi i Operator nie gwarantuje poprawności 
działania, terminowości i nieprzerwanego działania Usług ani działania wolnego od błędów. W 
związku z powyŜszym, Operator nie ponosi odpowiedzialności, chyba, Ŝe obowiązujące przepisy 
prawa stanowią inaczej, za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi w związku z testowaniem 
Usług.  

6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, Ŝe kaŜda z Usług moŜe zostać zmodyfikowana, zawieszona 
lub wyłączona w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny. 

7) Uruchomienie i korzystanie z Usług udostępnianych w ramach Akcji, są dla Uczestników Bezpłatne, 
co oznacza, Ŝe opłata za aktywację, przyznanie i korzystanie z Usług zawarte jest odpowiednio w 
kwocie Abonamentu albo w kwocie Doładowania konta UŜytkownika. 

 
Dodatkowe Informacje 

8) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, w tym do zmiany Załączników w 
dowolnym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie www.play.pl, 
chyba Ŝe zastrzeŜono inaczej. PowyŜsze postanowienia stosuje się wyłącznie w zakresie 
Bezpłatnego udostępniania Usług w ramach Akcji. Operator zastrzega, Ŝe nowym regulaminem 
moŜe wprowadzić odpłatność za świadczone usługi, świadczone uprzednio w ramach Akcji. 
Korzystanie z danej usługi, po zakończeniu świadczenia jej na podstawie Akcji „Testuj usługi z Play” 
następuje zgodnie z regulaminem korzystania z danej usługi, po jego zaakceptowaniu. 

9) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie poprzez umieszczenie 
stosownej informacji na stronie www.play.pl. Z chwilą odwołania Akcji aktywacja Usług, których opis 
znajduje się w Załącznikach nie będzie moŜliwa.  

10) Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.play.pl. 
11) W zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia 

Cenników ofert, na podstawie których Uczestnicy korzystają z Usług Telekomunikacyjnych 
świadczonych przez P4 i przypisanych do nich Regulaminów świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez Operatora.  

12) Stosowane w niniejszym regulaminie określenie „Bezpłatne ” oznacza, Ŝe opłata za daną usługę jest 
zawarta w kwocie Abonamentu albo w kwocie Doładowania. 

13) Załączniki do regulaminu stanowiące jego integralną część: 
1) Załącznik nr 1 - Opis Usługi „Wizytówka Beta” 

 

                                                 
1 W brzmieniu z dnia 14.03.2012 
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Załącznik nr 1 

 
Opis Usługi „Wizytówka Beta” 

Ogólne warunki skorzystania z usługi "Wizytówka Bet a" 

1. Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play” mogą korzystać z testowej usługi „Wizytówka Beta", (zwanej 
dalej równieŜ „Usług ą”), z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3 poniŜej. 

2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie konta na www.24.play.pl, aktywacja Usługi w 
sposób wskazany w pkt 4 niniejszego Załącznika i zalogowanie się do aplikacji „Wizytówka Beta”, o 
której mowa w pkt. 6 niniejszego Załącznika. Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play”, którzy 
aktywowali Usługę zwani są dalej „UŜytkownikami Usługi ”. 

3. Z Usługi nie mogą skorzystać: 
a. Abonenci korzystający z oferty typu Mix oraz UŜytkownicy, którym upłynął Okres waŜności 

połączeń wychodzących; 
b. Abonenci, którym zostały zawieszone lub ograniczono świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

4. Uczestnik Akcji „Testuj usługi z Play” moŜe aktywowa ć Usługę Wizytówka Beta poprzez wysłanie 
SMS-a o treści TEST na numer 194826 (1WITAM) i skonfigurować Usługę na stronie internetowej 
www.wizytowka.play.pl. Usługę moŜna teŜ aktywować na tej stronie internetowej po poprawnym 
skonfigurowaniu usługi i ustawieniu odpowiedniego statusu. 

5. Aktywacja usługi zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem SMS oraz na stronie 
konfiguracyjnej www.wizytowka.play.pl.  

6. Wysłanie wiadomości SMS na numer 194826 (1WITAM) jest Bezpłatne.  
7. Aby móc poprawnie skonfigurować usługę Wizytówka, naleŜy wyłączyć usługi: Poczta głosowa MMS, 

Poczta głosowa na e-mail, Poczta Wideo oraz usługę TelePlay. 
 

Szczegóły dotycz ące Usługi „Wizytówka Beta” 
 
8. Usługa umoŜliwia ustawienia sekwencji zapowiedzi głosowych z tłem muzycznym (lub bez) 

poprzedzających odebranie telefonu oraz ustawianie odpowiednich statusów. Dzwoniący na Twój 
telefon usłyszy ustawione przed Ciebie nagrania, odczytywane przez automatycznych lektorów 
zgodnie z wpisanymi przez Ciebie tekstami, z moŜliwością pozostawienia Tobie wiadomości 
głosowej.  

9. Usługa składa się z 2ch modułów i zarządza się nimi przez aplikację WWW dostępną pod adresem 
www.wizytowka.play.pl. Korzystając z usługi moŜna wybrać jeden z modułów. Pomiędzy modułami 
moŜna się teŜ przełączać. Moduły dostępne w ramach Usługi to: 
a/ Wizytówka dla Indywidualistów 
b/ Wizytówka dla Firm 

Wizytówka dla Indywidualistów 
 
10. Aby skonfigurować moduł „Wizytówka dla Indywidualistów”, naleŜy dokonać ustawień Usługi poprzez 

przejście następujących kroków: 
  a/ krok 1 – Wiadomość powitalna   
  b/ krok 2 – Chcę odbierać połączenie 
  c/ krok 3 – Nie mogę odebrać 
  d/ krok 4 – Odsłuchaj wizytówkę 
  

11. W kaŜdym z kroków naleŜy wpisać odpowiedni dla danej sytuacji tekst i dosłuchać go wybranym 
głosem (męskim lub Ŝeńskim). MoŜna teŜ wgrać własne nagranie poprzez plik MP3. 

12. Dla kroku 3 – Nie mogę odebrać – moŜna teŜ wybrać opcję, w której występuje moŜliwość 
pozostawienia przez dzwoniącego wiadomości (na e-mail, MMSem) 

13. W celu uaktywnienia Usługi naleŜy wybrać w zakładce „Status” jeden z 2ch statusów, który będzie 
aktywny od momentu aktywowania usługi: 

 a/ Status – Chcę odbierać połączenia 
 b/ Status – Nie mogę odebrać 

14. Status „Nie mogę odebrać” oraz wiadomość odczytywaną przez lektora Twojemu rozmówcy moŜesz 
zmienić wysyłając jej treść pod Bezpłatny numer 8090, np  o treści: „Jestem w kinie”, aby przełączyć 
status Twojej wizytówki na „Nie mogę odebrać” i zmienić wiadomość odczytywaną przez lektora na: 
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Jestem w kinie. Osoba dzwoniąca do Ciebie usłyszy wiadomość powitalną z kroku 1 oraz wiadomość 
z SMSa „Jestem w kinie”. 

15. Aby przywrócić status „chcę odbierać połączenia” naleŜy wysłać SMSa o treści STOP pod Bezpłatny 
numer 8090. Zostanie przywrócony ten status Twojej Wizytówki i będziesz mógł odbierać połączenia. 
Osoba do Ciebie dzwoniąca będzie słyszała powitanie z kroku 1 oraz wiadomość z kroku 2. 

 Wizytówka dla Firm 
16. Aby skonfigurować Usługę Wizytówka dla Firm, naleŜy dokonać ustawień Usługi poprzez wybranie 

tego modułu na stronie głównej Usługi (www.wizytowka.play.pl)  przejście następujących kroków: 
 a/ krok 1 – Wiadomość powitalna   
 b/ krok 2 – W godzinach pracy 
 c/ krok 3 – Poza godzinami pracy 
 d/ krok 4 – Urlop 
 d/ krok 5 – Odsłuchaj wizytówkę 

17. W kaŜdym z kroków naleŜy wpisać odpowiedni dla danej sytuacji tekst i dosłuchać go wybranym 
głosem (męskim lub Ŝeńskim). MoŜna teŜ wgrać własne nagranie poprzez plik MP3) 

18. Dla kroku 3 (Poza godzinami pracy) i kroku 4 (Urlop) – moŜna teŜ wybrać opcję moŜliwości 
pozostawienia przez dzwoniącego wiadomości (na e-mail, MMSem) 

19. W celu uaktywnienia usługi naleŜy wybrać w zakładce Status jeden z 2ch statusów który będzie 
aktywny od momentu aktywowania usługi: 

 a/ Status – Urlop 
 b/ Status – Zgodnie z harmonogramem 

 
 Zarządzanie numerami  

20. W obu modułach jest dostępna zakładka „Zarządzanie numerami”. W zakładce tej moŜna definiować 
numery telefonów, które będą łączyły się z Twoim numerem bezpośrednio bez odgrywania Wizytówki 
(Numery Uprzywilejowane) oraz numery od których nie chcesz w ogóle przyjmować połączeń (Czarna 
lista).  

21. Osoby dzwoniące z numerów, które znajdują się na Czarnej liście, będą zawsze słyszały sygnał 
zajętości Twojego telefonu. Nie dotyczy to sytuacji gdy usługa Wizytówka jest zawieszona. 

  
 Postanowienia ko ńcowe   

22. W ramach Akcji „Testuj usługi z Play”, abonament za korzystanie z Usługi oraz jej aktywacja są 
Bezpłatne. 

23. Zawieszenie Usługi przez uŜytkownika powoduje zachowanie ustawień z aplikacji Wizytówka, jednak 
nie odgrywanie Wizytówek osobom dzwoniącym do UŜytkownika.  

24. Ustawienie i aktywowanie Usługi przez UŜytkownika skutkuje tym, Ŝe dla strony dzwoniącej do 
UŜytkownika, odebranie połączenia następuję juŜ w momencie odtwarzania zapowiedzi Wizytówki.  

25. Usługę moŜna dezaktywowa ć poprzez wysłanie SMS o treści STOP na Bezpłatny numer 194826 
(1WITAM). 

26. Operator moŜe zablokować moŜliwość korzystania z Usług i dostępu do Aplikacji Wizytówka w 
dowolnym momencie bez podania przyczyny, o czym poinformuje UŜytkowników Usługi za 
pośrednictwem wiadomości SMS.  

27. Zmiany w usłudze poczty głosowej dokonane poza ustawieniami w aplikacji Wizytówki, mogą 
spowodować nieprawidłowe działania ustawień poczty głosowej w usłudze Wizytówka. 

28. Akcja moŜe być odwołana w dowolnym momencie. 
29. Wszystkie wyrazy pisane w treści niniejszego regulaminu z duŜej litery, nie zdefiniowane w niniejszym 

regulaminie, naleŜy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Cennikach ofert, na 
podstawie których Uczestnicy korzystają z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 i 
przypisanych do nich Regulaminów świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 


