
 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej dla Użytkowników 
Usługi „Audiobooki w Play” 
Obowiązuje od dnia 6 grudnia 2012 do odwołania. 

 
 
I  Podstawowe informacje  
 
1. Niniejsza oferta promocyjna jest organizowana przez P4 Sp. o.o. z siedzibą w 

Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał 
zakładowy wynosi 48.456.500,00 zł (zwaną dalej „P4”) i jest adresowana do 
użytkowników sieci Play korzystających z usługi „Audiobooki w Play” (zwanej dalej 
„usługą Audiobooki”) świadczonej przez spółkę MDPL Sp. z o.o. z siedzibą 02-670 
Warszawa, ul. Puławska 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000305704, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 5213489157, REGON 141438454, której kapitał zakładowy wynosi: 100 
000 PLN (zwaną dalej „MDPL”) . 

2. Oferta promocyjna P4 polega na tym, że transmisja danych wykorzystana do pobierania 
przez Abonentów sieci Play Produktów Multimedialnych (plików MP3) w ramach usługi 
Audiobooki w Play świaczonej przez MDPL jest Bezpłatna, co oznacza, że opłata za 
transmisję danych zawarta jest odpowiednio w kwocie Abonamentu. 

 
II  Dodatkowe postanowienia 
3. Transmisja danych jest Bezpłatna tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4. Korzystanie z usługi w roamingu 
międzynarodowym spowoduje naliczenie opłaty za transmisję danych zgodnie z 
Cennikiem Oferty, z której korzysta użytkownik sieci Play. 

 
III   Postanowienia końcowe 
4. W kwestiach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają 

odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 
dla Abonentów, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do 
Internetu dla Abonentów. 

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu dużą literą 
należy rozumieć zgodnie z ich  definicją zawartą w dokumentach wskazanych w ust. 4 
powyżej. 

6. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania 
niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja o 
odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

http://www.play.pl/

