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 STRONA 1 Z 2 

REGULAMIN USŁUGI „PROMOCJA ŚWIĄTECZNA W PLAY NA KARTĘ” 
Obowiązuje w dniach od 24 listopada 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. 

 

I.          OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 

1. Usługa opisana w niniejszym regulaminie kierowana jest do Użytkowników Oferty Play Fresh, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na 

kartę, Play Karta, Play Fresh Darmowe rozmowy i SMSy w Play, Play Fresh Darmowe SMSy do wszystkich sieci, Lubię to!, Formuła MINI 

MAX na Kartę, Formuła Play na Kartę. 

2. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej możliwe jest w dniach od 24 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

II.        SZCZEGÓŁOWE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 

1. W celu aktywacji Usługi należy wykonać jedną z poniższych czynności: 

a. Wpisać i zatwierdzić klawiszem połączenia kod *111*623*1#. 

b. Wysłać SMS o treści START.623 na bezpłatny numer telefonu 111. 

c. Wejść na Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce „usługi”. 

2. Aktywacja Usługi jest bezpłatna. Usługa zostanie włączona w ciągu 24h od momentu wykonania jednej z czynności opisanych w pkt.  1 

powyżej. 

3. Potwierdzenie aktywacji zostanie wysłane do Użytkownika SMSem. 

4. Użytkownik, który aktywował niniejszą Usługę otrzymuje możliwość wykonywania nieograniczonych, krajowych połączeń głosowych do 

wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych po wydaniu 10zł na takie połączenia na zasadach opisanych w punkcie 5. Do po-

wyższej kwoty wliczane jest również użycie, które rozliczane jest z promocyjnych pakietów złotówek, o ile Użytkownik takie posiada. 

5. Od momentu aktywacji Usługi, wydatki Użytkownika na połączenia głosowe będą zliczane i gdy ich suma przekroczy 10zł Użytkownik 

otrzyma możliwość wykonywania połączeń, o których mowa w pkt. 4 powyżej.  

6. O przekroczeniu progu 10zł, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, Użytkownik zostanie powiadomiony SMSem. 

7. Aby mieć możliwość korzystania z Usługi, Użytkownik musi utrzymywać Okres ważności połączeń wychodzących. 

8. Pozostałe jednostki wynikające np. z zakupionych, dodatkowych pakietów są rozliczane bez zmian,  w pierwszej kolejności. 

9. Usługa nie dotyczy połączeń głosowych o podwyższonej opłacie, takich jak: usługi audiotekstowe, infolinie, połączenia z numerami specjal-

nymi.  

10. Dezaktywacja Usługi następuje automatycznie 1 stycznia 2015 r. o godzinie 23:59. 

III.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza skorzystania z innych Ofert promocyjnych i usług, chyba, że warunki innych 

Ofert promocyjnych i usług zawierają odmienne postanowienia. 

2. Aktywacja usługi nie wpływa na wydłużenie ważności połączeń wychodzących lub  przychodzących. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cennika Oferty Play Fresh, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na 

kartę, Play Karta, Play Fresh Darmowe rozmowy i SMSy w Play, Play Fresh Darmowe SMSy do wszystkich sieci, Lubię to!, Formuła MINI 

MAX na Kartę, Formuła Play na Kartę. 

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w 

dokumentach wskazanych powyżej, chyba, że niniejsza Oferta Promocyjna wyraźnie stanowi inaczej. 

5. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że 

odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, iż po odwołaniu regulaminu Użytkownik bę-

dzie mógł korzystać z usługi w okresie jej ważności, a po jego upływie ponowne aktywowanie usługi nie będzie możliwe. Informacja o zmia-

nie lub odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w  inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów powyżej, postanowienia 

niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

7. 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. 

8. W ramach niniejszej usługi Użytkownik zobowiązuje się: 

a. nie kierować bez zgody Operatora do sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za po-

mocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika, ruchu po-

chodzącego 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 działające w Sieci Telekomunikacyjnej; 
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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 maszyny” lub „ma-

szyna do użytkownika”; 

f. nie używać karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial od Service; 

g. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w 

szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołane-

go lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu lub przy wykorzy-

staniu 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 po-

średnio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu lub w inny sposób służący osiągnię-

ciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy). 

9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. III.8 niniejszego regulaminu, Operator może zawiesić świad-

czenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika. 

10. Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

 


