Regulamin Oferty Promocyjnej
"Bezpieczna Rodzina - 6 miesięcy za darmo w ofercie Junior Box"
dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix)
obowiązuje od 13.11.2014 r. do 28.02.2015 r.

1. Niniejsza Oferta Promocyjna jest organizowana przez Organizatora (Locon Sp. z o.o.) i
jest adresowana do Abonentów Play, którzy aktywują Usługę w okresie od 13.11.2014 r.
do 28.02.2015 r.
2. Definicje:
a. Organizator - Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama
Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o
kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON
812527552,
b. Usługa – usługa "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" świadczona przez
Organizatora zgodnie z Regulaminem Usługi „Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna
Rodzina” dla Abonentów Play (Postpaid, Prepaid, Mix)”,
c. Abonent Play – Abonent oferty na kartę lub Mix w sieci Play lub Abonent oferty
abonamentowej w sieci Play (Postpaid),
d. Abonent oferty na kartę lub Mix w sieci Play – osoba będąca stroną umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty na kartę
(Prepaid) lub Mix,
e. Abonent oferty abonamentowej w sieci Play (Postpaid) - osoba będąca
stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach
oferty abonamentowej (Postpaid) w sieci Play,
f.

Kod promocyjny – oferowany z zestawem Junior Box kod SMS uprawniający do
skorzystania z Oferty Promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każdy
kod promocyjny może być wykorzystany tylko jeden raz i tylko dla jednego
numeru telefonu.

g. Oferta Promocyjna - niniejsza oferta promocyjna Organizatora polegająca na
tym, że Abonenci Play w przypadku aktywacji Usługi zgodnie z ust. 3 uzyskają
bezpłatnie dostęp do Usługi przez 6 miesięcy od chwili aktywacji Usługi .
3. Zlecenie aktywacji Usługi w ramach Oferty Promocyjnej następuje przez wysłanie
darmowego SMS-a między 13.11.2014 r., a 28.02.2015 r. z kodem promocyjnym pod
numer 60406. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu wysłania SMS
z kodem promocyjnym.
4. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać również Abonenci Play, którzy na podstawie
wcześniejszych promocji skorzystali już w przeszłości lub korzystają nadal z
bezpłatnego dostępu do Usługi.
5. Abonentom oferty abonamentowej w sieci Play (Postpaid), którzy dokonają aktywacji
Usługi zgodnie z ust. 3 niniejszego regulaminu, a którzy posiadają już aktywną Usługę
zgodnie z Regulaminem Usługi "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" dla
Abonentów Play dostępnym na www.bezpiecznarodzina.play.pl - dotychczasowa Usługa

zostanie dezaktywowana z końcem Okresu Rozliczeniowego Abonenta oferty
abonamentowej w sieci Play (Postpaid).
6. Po zakończeniu 6-cio miesięcznego bezpłatnego dostępu do Usługi Abonenci, którzy nie
dokonają dezaktywacji Prenumeraty poprzez wysłanie darmowej wiadomości SMS o
treści STOP na numer 60406, będą otrzymywać Przychodzące SMS Specjalne co 7 dni
informujące o przedłużeniu dostępu do Usługi. Koszt każdego Przychodzącego SMS-a
Specjalnego to 4,92 zł z VAT.
7. Pozostałe warunki świadczenia Usługi w tym zasady jej aktywacji pozostają bez zmian
zgodnie z Regulaminem Usługi "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" dla
Abonentów Play (Postpaid, Prepaid, Mix) dostępnym na www.bezpiecznarodzina.play.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w
każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika Usługi. Informacja o odwołaniu
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bezpiecznarodzina.play.pl lub w
inny sposób podana do wiadomości publicznej.
9. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu dużą literą
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w
Regulaminie Usługi "Gdzie Jest Dziecko – Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play
(Postpaid, Prepaid, Mix).

