Regulamin Oferty Promocyjnej „Bonus 5zł za surfowanie”
obowiązuje od 18 lutego 2014 r. do odwołania

Szczegóły Oferty Promocyjnej „Bonus 5zł za surfowanie”
1. Oferta Promocyjna „Bonus 5zł za surfowanie” skierowana jest do wszystkich Użytkowników
2.

3.

4.
5.

Oferty Formuła Play na Kartę.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, każdy Użytkownik, który po raz pierwszy skorzysta
z transmisji danych w Ofercie Formuła Play na Kartę otrzyma pakiet 5 złotych („Promocyjne
Złotówki”) za pierwsze 5zł wydane na transmisję danych z Pakietu Złotówek.
Promocyjne Złotówki będą przyznawane sukcesywnie, po jednej Promocyjnej Złotówce za
każdą złotówkę wydaną z Pakietu Złotówek na transmisję danych. Przyznanie Promocyjnej
Złotówki nastąpi w ciągu godziny od momentu wydania pełnej złotówki z Pakietu Złotówek.
Każda z pięciu możliwych do przyznania Promocyjnych Złotówek będzie ważna przez 30 dni od
dnia ich przyznania.
Aby sprawdzić stan Promocyjnych Złotówek i datę ich ważności należy każdorazowo wybrać
i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *101#
Promocyjne Złotówki można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, wideo, SMS i MMS
do wszystkich sieci komórkowych w Polsce i na krajowe połączenia głosowe do sieci
stacjonarnych w Polsce realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej.

Postanowienia końcowe
6. Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba,

że ich warunki czy regulaminy informują o zasadach wykluczenia.
7. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie

bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
8. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku Oferty Formuła Play
na Kartę.
9. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 8 powyżej.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu,
a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszego regulaminu, postanowienia
niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny.
11. 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.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.play.pl. lub w Punktach Sprzedaży P4.
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