REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ "FORMUŁA JUNIOR BOX"
Obowiązuje od 13.11.2014

I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ " FORMUŁA JUNIOR BOX"

1.
2.
3.

W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od 13.11.2014 do odwołania dokonać zakupu i Aktywacji Zestawu
Startowego w ramach Oferty Play na Kartę oznaczonego nazwą "FORMUŁA JUNIOR BOX".
Zestaw Startowy, o którym mowa powyżej sprzedawany jest wyłącznie z telefonem zgodnie z Cennikiem telefonów w Ofercie na Kartę.
Zakup oferty jest możliwy wyłącznie w Punktach sprzedaży P4 i sklepie internetowym na stronie www.play.pl.

II.

PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ "FORMUŁA JUNIOR BOX"

4.

Szczegółowe zasady dotyczące rozliczania usług w Ofercie Promocyjnej są takie same jak dla Oferty Play na Kartę i określa je Cennik Oferty
Play na Kartę.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik otrzymuje Pakiet "Junior Box" za 13 zł/ miesięcznie w ramach którego przyznawany
jest:
a. Pakiet 100 minut do wykorzystania na połączenia głosowe z Sieci Telekomunikacyjnej do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, (nie dotyczy połączeń międzynarodowych, w roamingu międzynarodowym oraz na numery o podwyższonej opłacie, specjalne i audioteksowe)
b. Pakiet 100SMS-ów do wykorzystania, do wszystkich krajowych sieci komórkowych (nie dotyczy SMS-ów międzynarodowych,
w roamingu międzynarodowym oraz na numery o podwyższonej opłacie, specjalne i audioteksowe)
c. Pakiet 1 GB do wykorzystania na transmisję danych, rozliczane co 100 kB (za każde rozpoczęte 100 kB transmisji danych)
d. Bezpłatny dostęp do Usługi "Stop Spam", która umożliwia użytkownikowi zablokowanie otrzymywania SMS-ów przesyłanych
przez dostawców usług o podwyższonej opłacie z zakresu numerów specjalnych. Szczegóły działania oraz regulamin usługi
"Stop Spam" dostępny na stronie www.play.pl.
e. Bezpłatny dostęp do Usługi "Blokada Premium", która umożliwia zablokowanie korzystania z usług o podwyższonej opłacie.
Szczegóły działania oraz regulamin usługi "Blokada Premium" dostępny na stronie www.play.pl.
f. Bezpłatny dostęp do wybranych gier, tapet oraz dzwonków na stronie www.play.pl/junior-box/
g. Kod rabatowy na usługę Bezpieczna Rodzina, umożliwiający korzystanie z usługi przez 6 miesięcy za darmo. Szczegóły dotyczące usługi dostępne w regulaminie usługi Bezpieczna Rodzina w Formule Junior Box na www.play.pl.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Każdy z pakietów przyznawany jest po raz pierwszy na okres od dnia Aktywacji Zestawu Startowego do ostatniego dnia miesiąca, w którym
dokonano Aktywacji Zestawu Startowego, a opłata i liczba jednostek w poszczególnych pakietach, o których mowa w punkcie 5 powyżej,
są proporcjonalne do ilości dni pozostałych do końca tego miesiąca. Kolejne pakiety są przyznawane każdego 1 dnia miesiąca między godziną 00.00 a 1.00 (przykładowo: pierwszy pakiet przyznany zostaje 15 sierpnia, klient otrzymuje 15/30 limitu i pobrane jest 15/30 opłaty,
kolejne pakiety aktywują się 1 sierpnia, 1 września, 1 października itd. po pobraniu pełnej opłaty).
Niewykorzystane jednostki z pakietów minut, smsów i transmisji danych przechodzą na kolejne miesiące pod warunkiem posiadania środków w Pakiecie Złotówek odpowiadającym kwocie opłaty, o której mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu i przyznania nowego Pakietu "Junior Box". W przypadku braku ww. środków, niewykorzystane jednostki z pakietów minut, smsów i transmisji danych przepadają.
W przypadku utraty przez Użytkownika Okresu ważności połączeń wychodzących na dzień pobrania opłaty za usługę, Użytkownik nie
zostanie obciążony opłatą za usługę a środki nie zostaną przyznane. W kolejnym miesiącu nastąpi ponowna próba pobrania opłaty i przyznania środków w ramach wybranej usługi, jeśli Użytkownik będzie miał wystarczający Pakiet Złotówek oraz wznowiony Okres ważności
połączeń wychodzących.
Korzystanie z transmisji danych w ramach usługi odbywa się z prędkością do 15 Mb/s dla pobieranych danych oraz do 5 Mb/s dla wysyłanych
danych.
Rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników takich jak m.in. obciążenie stacji bazowej, rodzaj technologii wspieranej przez telekomunikacyjne urządzenie końcowe, z którego korzysta Abonent, siła odbieranego sygnału, ukształtowanie terenu oraz warunki atmosferyczne.
Operator informuje, że ze względów technologicznych może czasowo lub na stałe znieść ograniczenie prędkości transmisji. W takim przypadku maksymalną możliwą prędkość przesyłania danych wyznacza dostępna w danej lokalizacji technologia transmisji mobilnej wykorzystywana przez Operatora, przy czym rzeczywista prędkość przesyłania danych zależy od szeregu czynników, w tym wymienionych w pkt.10
W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących w okresie korzystania z pakietów, dalsze korzystanie z pakietów nie będzie
możliwe, chyba, że Użytkownik dokona Doładowania i przywróci Okres ważności połączeń wychodzących.
Pakiety rozliczane są w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek.
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14.
15.
16.

17.
18.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.
Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. Nie kierować bez zgody Operatora do sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za
pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych,
b. Nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń
za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączania do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie,
w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działającej w Sieci Telekomunikacyjnej;
c. Nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d. Nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych,
e. Nie używać Karty SIM/ USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu "maszyna do maszyna" lub
"maszyna do użytkownika"
f. Nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter Denil of Service.
g. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykorzystywaniu połączeń,
w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego
przedsiębiorcy)
h. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy)
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 16. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może zawiesić
świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.play.pl.
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