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REGULAMIN Oferty Promocyjnej "Margaret w 
Muzyce na Czekanie" 

(obowiązuje w dniach 06.08.2014 – 19.08.2014) 
 

 
I. Ogólne warunki skorzystania z promocji "Margaret w Muzyce na 

Czekanie"  
 
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do wszystkich Użytkowników 

oraz Abonentów ofert typu Mix  (zwani dalej łącznie „Uczestnikami”) nie 
korzystających z usługi „Muzyka na czekanie”, którzy w okresie od godziny 
8:00 dnia 06.08.2014 r. do godziny 22:00 dnia 19.08.2014 aktywują usługę 
„Muzyka na czekanie”  jednym z utworów z listy przedstawionej w punkcie 2. 
Aktywacji można dokonać w następujący sposób: 

 
 

a) za pośrednictwem automatycznego systemu wywołującego, poprzez 
wybranie utworu Margaret - Wasted z kategorii „Muzyka na 
czekanie” zgodnie ze wskazówkami udzielonymi podczas połączenia 

b) wybranie utworu – z listy przedstawionej w punkcie 2, kategorii 
„Muzyka na czekanie” na stronie http://www.play.pl/uslugi/muzyka-
na-czekanie/ 

c) wybranie utworu z listy zawartej w punkcie 2 z kategorii „Muzyka na 
czekanie” na stronie m.play.pl 

d) wysłanie wiadomości z kodem utworu z listy z pkt.2 na numer 333 
e) poprzez wybranie utworu z listy z pkt. 2 w aplikacji Muzyka na 

czekanie dostępnej na telefony z systemem Android 

 
 

2. Lista utworów dostępnych w promocji: 
 Margaret – Wasted – kod utworu MW 

 Bednarek – Chodź ucieknijmy - kod utworu BCM 

 Elena feat. Glance -  Mamma Mia - kod utworu EGM 
 

 
II. Szczegóły dotyczące Promocji  "Margaret w Muzyce na Czekanie"  
  
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest: 

a. Bezpłatne zamówienie utworu z listy z pkt. 2 poprzez wysłanie SMS, o 
którym mowa w pkt. 1 niniejszej Oferty Promocyjnej   

b. Bezpłatne korzystanie z usługi „Muzyka na czekanie” do 31 Sierpnia 
2014.  

3. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi dyspozycji dezaktywacji usługi zgodnie 
z pkt. 4 poniżej do dnia 31.08.2014, usługa pozostanie aktywna. Od 1.09.2014 
Uczestnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty abonamentowej z tytułu 

http://www.play.pl/uslugi/muzyka-na-czekanie/
http://www.play.pl/uslugi/muzyka-na-czekanie/
http://www.playmobile.pl/
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korzystania z niniejszej usługi zgodnie z Regulaminem usługi „Muzyka na 
czekanie”, która wynosi 2 zł za miesiąc. 

4. Uczestnik może w dowolnym momencie zgłosić dyspozycję dezaktywacji 
usługi poprzez wybranie i zatwierdzenie na klawiaturze telefonu skróconego 
kodu:*111*19*2#. Dezaktywacja następuje zgodnie z regulaminem usługi 
Muzyka na czekanie. Po dezaktywacji Uczestnik może ponownie aktywować 
usługę na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi Muzyka na czekanie. 

5. Stosowane w niniejszym Regulaminie określenie „Bezpłatne” oznacza, że 
opłata za utwór oraz korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Doładowania 
konta Uczestnika.  

 
Dodatkowe Informacje  
 
6. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z 

innych Ofert Promocyjnych dostępnych zgodnie z ich zasadami. 
7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty 

Promocyjnej w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie 
nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Uczestników. 
Informacja o zmianach lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie 
www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

8. Wszelkie wyrazy pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery 
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w: 

a) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix  

 
b) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 

P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play  
 

c) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix  

 
d) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 

P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II  
 

e) Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 
P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 

 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

postanowienia regulaminu usługi „Muzyka na czekanie”. 
10. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl oraz 

Punktach Sprzedaży P4. 
 
 

http://www.playmobile.pl/
http://www.play.pl/

