Regulamin usługi „Pakiet Internet w telefonie 25MB”
obowiązuje od 21.02.2013 r. do odwołania

Ogólne warunki skorzystania z usługi „Pakiet Internet w telefonie 25MB”
1. „Pakiet Internet w telefonie 25MB” skierowany jest do wszystkich Abonentów Oferty Long Play 1.

Szczegóły dotyczące usługi „Pakiety Internet w telefonie”
2. W ramach usługi Abonent otrzymuje określony limit na transfer danych do wykorzystania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN.
3. Pakiet można aktywować, wpisując i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *111*352*1# lub poprzez
serwis Play24 na stronie https://www.24.play.pl Aktywacja pakietu następuje bez dodatkowych opłat.
4. Za aktywację i korzystanie z pakietu Operator nalicza opłatę w wysokości 3 zł każdorazowo uwidacznianej
na Rachunku Telekomunikacyjnym.
5. Aktywacja pakietu następuje w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia kodu, o którym mowa w pkt 3 niniejszego
regulaminu.
6. Pakiet jest ważny 30 dni od chwili jego aktywacji, zgodnie z pkt 5 niniejszego regulaminu.
7. W ramach usługi Abonent otrzymuje określony limit na transfer danych do wykorzystania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu
ustawień APN.
8. Aby sprawdzić stan jednostek w ramach pakietu należy każdorazowo wybrać
i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *108#.
9. Aktywacja dwóch lub więcej tych samych pakietów jednocześnie nie jest możliwa.
10. Rozliczanie jednostek w ramach pakietu jest dokonywane co 100 kB (za każde rozpoczęte 100 kB
transmisji danych).

Postanowienia końcowe
11. Skorzystanie z usługi opisanej w niniejszym regulaminie nie wyklucza korzystania z innych usług lub Ofert
Promocyjnych chyba, że ich warunki stanowią inaczej.
12. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki
uprzednio nabyte przez użytkownika. Informacja o zmianie lub odwołaniu zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
13. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów lub Cenniku Oferty Long Play 1.
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14. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt.13 powyżej.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami
dokumentów wskazanych w pkt. 13 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej
będą miały charakter nadrzędny.
16. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek
od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
17. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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