
Regulamin świadczenia usługi biura numerów przez P4 Sp. z o.o.  

§1  

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi biura numerów przez P4 sp. z o.o. (dalej zwane P4) z 

wykorzystaniem strony internetowej pod adresem strony http://biuronumerow.playmobile.pl/ 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną.  

§ 2 

P4 sp. z o.o. świadczy usługę w portalu P4 pod adresem strony internetowej wyszukiwania numerów telefonów 

abonentów i zarejestrowanych uŜytkowników P4, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie swoich danych w 

publicznie dostępnym spisie abonentów. 

§ 3 

1. Z usługi oferowanej na stronie http://biuronumerow.playmobile.pl/ moŜe korzystać kaŜda osoba. 

2. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

§ 4 

Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usługi mogą być wykorzystane wyłącznie przez uŜytkownika, który 

bezpośrednio uzyskał je za pośrednictwem Usługi. Jakiekolwiek upublicznianie uzyskanych informacji nie jest 

dozwolone. 

§ 5 

W trakcie korzystania z Usługi, w systemie teleinformatycznym mogą zostać zainstalowane pliki cookis. 

§ 6 

Niedozwolone jest korzystanie z Usługi w  celu naruszającym obowiązujące prawo. 

§ 7 

1. P4 sp. z o.o. dołoŜy naleŜytych starań, aby korzystanie z Usługi było moŜliwe dla uŜytkowników wszystkich 

popularnych przeglądarek internetowych, systemów informacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń 

komputerowych. 

2. P4 sp z o.o. nie gwarantuje i nie odpowiada, Ŝe kaŜda kombinacja wymieniona w § 7 ust. 1 będzie umoŜliwiała 

korzystanie z Usługi. P4 oraz nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia 

techniczne występujące na sprzęcie komputerowym osoby korzystającej z Usługi (firewall'e - blokady, programy 

antywirusowe i inne), a które uniemoŜliwiają uŜytkownikowi korzystanie z Usługi. 

§ 8 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi naleŜy zgłaszać (np. za pośrednictwem formularza reklamacji 

dostępnego na stronie internetowej). 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację, jak 

równieŜ dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez P4 sp z o.o. niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w  jaki 

została zgłoszona reklamacja, lub na adres podany w reklamacji. Reklamacje z § 8 ust. 1niniejszego 

Regulaminu nie są reklamacjami usług telekomunikacyjnych zgodnie z  art. 106 ust. 1 ustawy Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).  

 § 9 

Regulamin obowiązuje od 1 października 2008 roku.  


