
 

 

 

Regulamin Oferty promocyjnej „APACZKA” 

 

 

I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty promocyjnej 

 

1. Niniejsza Oferta promocyjna jest skierowana do przedsiębiorców (osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność 

gospodarczą oraz innych podmiotów, posiadających numer REGON), którzy nie są związani z 

P4 żadną Umową o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, do których P4 skierowała pismo 

zawierające informację o niniejszej Ofercie promocyjnej. 

 

2. W ramach niniejszej Oferty promocyjnej osoby wskazane w punkcie 1 powyżej, mogą 

dokonać na zasadach opisanych w dalszej części niniejszego regulaminu zawarcia Umowy o 

świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, co uprawniać je będzie do otrzymania kodu 

promocyjnego, który uprawni ww. podmioty do nabycia w cenie 1 zł (jeden złoty) netto usługi 4 

przesyłek  od R2G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(„Apaczka”) za pośrednictwem strony www.apaczka.pl, po uprzedniej rejestracji na ww. 

stronie internetowej. Poprzez przesyłkę kurierską należy rozumieć pojedynczą kopertę lub 

paczkę krajową o wadze do 30 kg i wymiarach nieprzekraczających 60x60x50cm. Warunkiem 

skorzystania z niniejszej Oferty promocyjnej jest zawarcie u Doradcy Biznesowego (z 

wyłączeniem Punktów Sprzedaży P4, Sklepu Internetowego i Telesales) w okresie 

wskazanym w art. III pkt 1 niniejszego regulaminu, w ramach dowolnej z ofert dla firm 

dostępnych u Doradcy Biznesowego aktywnych w czasie obowiązywania Oferty promocyjnej, 

Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.  

 

3. Podmioty, o których mowa w pkt 1 powyżej, które zawrą z P4 Umowy o świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych zgodnie z  pkt 2 in fine, zwane dalej będą „Abonentami”. 

4. Do skorzystania z Oferty promocyjnej nie są uprawnieni pracownicy, zleceniobiorcy, 

kontraktorzy, konsultanci P4 sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 

zł, (NIP): 951-21-20-077 (zwana dalej „P4”), 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000319437, NIP 951-216-64-64, REGON 140363599 oraz 3GNS sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy 02-677, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000316304, NIP 521-350-59-62, REGON 141628930, o kapitale zakładowym w 

wysokości 50.000,00 PLN, którzy posiadają jedynie służbowe numery telefonów. 

 

http://www.apaczka.pl/


II. Szczegóły Oferty promocyjnej 

 

1. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt 1 i 2 niniejszej Oferty promocyjnej, Abonent w 

terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, 

otrzymuje SMS z kodem promocyjnym, wysłany na numer telefonu komórkowego, za 

pośrednictwem którego skontaktowano się w celu skorzystania z Oferty promocyjnej. Kod 

promocyjny uprawnia Abonenta do skorzystania z 4 przesyłek kurierskich za 1 zł (jeden złoty) 

netto. Aby zlecić ww. przesyłki kurierskie Abonent zobowiązany będzie do wpisania kodu 

otrzymanego SMS-em w odpowiednim polu i rejestracji na stronie www.apaczka.pl.  

2. W ramach Oferty promocyjnej, zlecenie 4 przesyłek kurierskich za 1 zł (jeden złoty) netto od 

Apaczka może się odbyć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt. 1 

powyżej. Otrzymanie kodu promocyjnego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie 

będzie możliwe jedynie przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 

wyłącznie u Doradców Biznesowych. 

 

3. Skorzystanie z kodu promocyjnego opisanego w niniejszym regulaminie, będzie możliwe w 

ciągu 60 dni od momentu rejestracji  na stronie Apaczki. Po tym terminie Abonent traci prawo 

do wykonania 4 przesyłek kurierskich za 1 zł (jeden złoty) netto od Apaczka. 

 

III. Okres obowiązywania Oferty promocyjnej 

 

1. Niniejsza Oferta promocyjna obowiązuje od 05.06.2014 do 31.07.2014 lub do odwołania 

Oferty promocyjnej przez P4. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2014. 

 

 

IV. Skargi i reklamacje 

 

1. Reklamacje i skargi dotyczące uczestnictwa w Ofercie promocyjnej powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej na adres P4 sp. z o.o. (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa) z dopiskiem 

„Apaczka” w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Oferty promocyjnej. 

Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu 

poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub 

skargi decyduje data stempla pocztowego. 

 

2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres do 

korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi. 

 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi, osoba która ją złożyła zostanie powiadomiona 

listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji. 

 

4. P4 zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 60 dni od dnia 

doręczenia do P4 reklamacji lub skargi. 

 

http://www.apaczka.pl/


V. Dodatkowe informacje 

 

1. Z niniejszej Oferty promocyjnej Abonent może skorzystać tylko raz. 

 

2. P4 zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i jego warunków nie naruszając 

podstawowych zasad Oferty promocyjnej. 

 

3. Wzięcie przez Abonenta udziału w Ofercie promocyjnej poprzez zawarcie Umowy o 

świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oznacza jego bezwarunkową zgodę na 

zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

 

4. Zawierając Umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Abonent wyraża zgodę na 

udział w Ofercie promocyjnej na zasadach określonych niniejszym regulaminem i akceptuje 

jego postanowienia. 

 

5. Niniejsza Oferta promocyjna nie łączy się z innymi Ofertami promocyjnymi chyba, że inne 

Oferty promocyjne stanowią inaczej. 

 

6. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 

uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszej Oferty promocyjnej 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do 

wiadomości publicznej. 

 

7. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i 

zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. 

 

8. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.  

 

 

 

 

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

