REGULAMIN USŁUGI „NIELIMITOWANE SMS/MMS DO WSZYSTKICH
DLA FORMUŁA RODZINA”
Obowiązuje od 24 listopada 2015 r. do odwołania

I.

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

1.
2.

Z usługi „Nielimitowane SMS/MMS do wszystkich dla FORMUŁA RODZINA” (zwanej dalej „usługą”) mogą skorzystać Abonenci Oferty
FORMUŁA RODZINA w ramach taryfy FORMUŁA RODZINA 4.0.
Aby skorzystać z niniejszej usługi należy ją aktywować w terminie od 24 listopada 2015 r. do odwołania na zasadach opisanych poniżej.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

3.

W ramach usługi przyznawanych jest 21 427 200 sztuk wiadomości SMS/MMS, które Abonent może wykorzystać na wysłanie krajowych
wiadomości SMS/MMS na krajowe numery komórkowe (z wyłączeniem numerów infolinii, specjalnych oraz audioteksowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej.
Z jednostek przyznanych w ramach usługi mogą korzystać wszystkie Umowy podporządkowane oraz Umowa główna zawarte w
ramach „Grupy Rodzina” na zasadach współdzielenia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Oferty Promocyjnej
„FORMUŁA RODZINA 4.0”.
Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym wiadomości SMS/MMS z usługi nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe.

III.

AKTYWACJA USŁUGI „NIELIMITOWANE SMS/MMS DO WSZYSTKICH DLA FORMUŁA RODZINA”

1.

Aby aktywować usługę Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności:
1.1.
Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*455*1# używając Karty SIM/USIM wydanej z Umową główną;
1.2.
za pomocą Numeru MSISDN przypisanego do Umowy głównej zalogować się do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi.
Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu, w którym Abonent zlecił aktywację. Przyznanie środków w ramach usługi nastąpi do godziny 1:00 dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła aktywacji usługi.
Jeżeli aktywacja usługi nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego, liczba wiadomości SMS/MMS w pakiecie jest proporcjonalna do liczby
dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego.

2.

2.
3.

IV.

DEZAKTYWOWANIE USŁUGI „NIELIMITOWANE SMS/MMS DO WSZYSTKICH DLA FORMUŁA RODZINA”

1.

Aby dezaktywować usługę, Abonent powinien wykonać jedną z następujących czynności:
1.1.
Wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*455*2# używając Karty SIM/USIM wydanej z Umową główną;
1.2.
za pomocą Numeru MSISDN przypisanego do Umowy głównej zalogować się do serwisu Play 24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi.
Dezaktywacja następuje o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent zgłosił dyspozycję dezaktywacji,
o ile dyspozycja została zgłoszona minimum 24 godziny przed upływem Okresu Rozliczeniowego.

2.

V.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

Za korzystanie z usługi pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości 30 PLN. Opłata jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i każdorazowo wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym w oddzielnej pozycji.
W Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła aktywacja usługi, opłata za usługę jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni pozostałych
do końca Okresu Rozliczeniowego.
Każdego pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przyznawany jest nowy pakiet SMS/MMS w ramach
usługi, a opłata za usługę jest naliczana poza Abonamentem.
Aktywowanie oraz dezaktywowanie usługi za pośrednictwem skróconych kodów oraz strony www.24.play.pl następuje bez dodatkowych
opłat.

2.
3.
4.
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VI.

DODATKOWE INFORMACJE

1.
2.
3.

Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych usług i Ofert Promocyjnych.
Abonent może mieć aktywną tylko jedną usługę tego samego rodzaju w tym samym czasie.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi „Nielimitowane SMS/MMS do wszystkich dla FORMUŁA RODZINA” 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.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu usługi dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, w Cenniku Oferty FORMUŁA
RODZINA.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem usługi mają zastosowanie postanowienia Regulaminu uświadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennika Oferty FORMUŁA RODZINA, Regulaminu oferty promocyjnej FORMUŁA
RODZINA 4.0.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu usługi a postanowieniami Cennika Oferty FORMUŁA
RODZINA, niniejsza Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny.
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.
Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.

4.

5.

6.
7.
8.

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217207, REGON
015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 456 500 zł

REGULAMIN USŁUGI „NIELIMITOWANE SMS/MMS DO WSZYSTKICH DLA FORMUŁA RODZINA”

STRONA 2 Z 2

