Regulamin akcji „Testuj usługi z Play”
dla usługi „telefon.play.pl beta”
obowiązuje od 30.07.2015 r.

Ogólne warunki udziału w Akcji „Testuj usługi z Play”
1) Akcja „Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Akcją „Testuj usługi z
Play” lub „Akcją”) organizowana jest przez operatora sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Taśmowej 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, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał
zakładowy wynosi 48.456.500,00 złotych (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Operatorem”).
2) O ile nic innego nie wynika z opisów Usług, w Akcji Testuj usługi z Play mogą brać udział Abonenci,
Abonenci korzystający z ofert typu Mix oraz Użytkownicy korzystający z usług telekomunikacyjnych
w sieci Play (zwani w dalszej części niniejszego Regulaminu „Uczestnikami”).
3) W ramach Akcji Operator udostępnia Uczestnikom wersje testowe usług opisanych w załącznikach
do niniejszego Regulaminu (zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Usługami”).
4) Warunkiem przystąpienia do Akcji jest aktywacja dowolnej z Usług udostępnianych w ramach Akcji.
Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

Szczegóły dotyczące Akcji „Testuj usługi z Play”
5) Usługi udostępniane w ramach Akcji, są wersjami testowymi i Operator nie gwarantuje poprawności
działania, terminowości i nieprzerwanego działania Usług ani działania wolnego od błędów. W
związku z powyższym, Operator nie ponosi odpowiedzialności, chyba, że ustawa stanowi inaczej, za
jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi w związku z testowaniem Usług.
6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każda z Usług może zostać zmodyfikowana, zawieszona lub
wyłączona w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny.
7) Wszystkie Usługi udostępniane w ramach Akcji, są dla Uczestników Bezpłatne, co oznacza, że opłata
za aktywację, przyznanie i korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu albo w kwocie
Doładowania konta Użytkownika.

Dodatkowe Informacje
8) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do zmiany opisów Usług
stanowiących załączniki do Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą
ich opublikowania na stronie www.play.pl chyba że zastrzeżono inaczej. Powyższe postanowienia
stosuje się wyłącznie w zakresie Bezpłatnego udostępniania Usługi w ramach Akcji. Operator
zastrzega, że nowym regulaminem może wprowadzić odpłatność za świadczone usługi, świadczone
uprzednio w ramach Akcji. Korzystanie z danej usługi, po zakończeniu świadczenia jej na podstawie
Akcji „Testuj usługi z Play” następuje zgodnie z regulaminem korzystania z danej usługi, po jego
zaakceptowaniu
9) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie poprzez umieszczenie
stosownej informacji na stronie www.play.pl. Z chwilą odwołania Akcji aktywacja Usług, których opis
znajduje się w załącznikach do Regulaminu nie będzie możliwa.
10) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.play.pl.
11) W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
odpowiednich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, w
szczególności Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów albo Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników.
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12) Stosowane w niniejszym Regulaminie określenie „Bezpłatne” oznacza, że opłata za daną usługę jest
zawarta w kwocie abonamentu albo w kwocie doładowania.
13) Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część:
1) Opis Usługi „telefon.play.pl beta”

Załącznik
Opis Usługi „telefon.play.pl beta”
Ogólne warunki skorzystania z usługi "telefon.play.pl beta"
1.
2.

3.

Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play” mogą korzystać z testowej usługi „telefon.play.pl beta", (zwanej
dalej również „Usługą”), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
Z Usługi nie mogą skorzystać:
1. Abonenci korzystający z oferty typu Mix, którym upłynął okres ważności połączeń
wychodzących
2. Użytkownicy, którym upłynął okres ważności połączeń wychodzących;
3. Abonenci, którym zostały zawieszone lub ograniczono świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
W celu skorzystania z Usługi należy zalogować się do aplikacji znajdującej się na stronie
telefon.play.pl („Aplikacja”). Logowanie do Aplikacji odbywa się za pośrednictwem konta na Play24
bądź za pomocą jednorazowego hasła wysłanego na wpisany numer telefonu w sieci Play. Uczestnicy
Akcji, którzy korzystają z Usługi są dalej zwani „Użytkownikami Usługi”

Szczegóły dotyczące Usługi
4.
5.
6.
7.
8.

Usługa umożliwia realizowanie (wykonywanie) połączeń głosowych wychodzących w technologii
WebRTC przez interfejs znajdujący się na stronie Aplikacji.
Połączenia głosowe realizowane w ramach Usługi przy użyciu Aplikacji będą realizowane z numeru
telefonu w sieci Play, za pomocą którego Użytkownik Usługi zalogował się do Aplikacji.
W ramach Usługi nie można wykonywać połączeń na numery alarmowe oraz na numery o
podwyższonej opłacie (Premium Rate).
W celu korzystania z Usługi Użytkownik Usługi musi mieć dostęp do Internetu oraz przeglądarkę
internetową umożliwiające korzystanie z Usługi (wspierającą technologię WebRTC).
Jakość połączeń głosowych w ramach Usługi uzależniona jest od jakości połączenia internetowego.

Opłaty związane z korzystaniem z Usługi
9.
10.

11.

12.

W ramach Akcji „Testuj usługi z Play”, abonament za korzystanie z Usługi oraz jej aktywacja są
Bezpłatne.
W ramach Usługi Użytkownik Usługi ponosi opłaty z tytułu połączeń realizowanych przy użyciu
Aplikacji zgodnie z Cennikiem właściwym dla oferty, z której korzysta Użytkownik Usługi dla numeru
telefonu, za pomocą którego zalogował się do Aplikacji.
W przypadku korzystania z Usługi poza granicami RP, opłaty z tytułu połączeń realizowanych przy
użyciu Aplikacji, będą naliczane zgodnie z Cennikiem właściwym dla oferty, z której korzysta
Użytkownik Usługi dla numeru telefonu, za pomocą którego zalogował się do Aplikacji, jak za
połączenia krajowe realizowane przy użyciu karty SIM/USIM na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Użytkownik Usługi ponosi opłaty za transmisję danych związaną z korzystaniem z Usługi zgodnie z
cennikiem dostawcy usługi dostępu do Internetu.
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Ochrona przed nadużyciami
13.

14.
15.

16.

W związku z faktem, że logowanie do Aplikacji może odbywać się za pośrednictwem konta na Play24,
Użytkownik Usługi jest zobowiązany do ochrony oraz nieudostępniania loginu i hasła do usługi Play24
(zwanych dalej „Loginem” i „Hasłem”) osobom trzecim.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osobę nieuprawnioną będące
następstwem wejściem przez nią w posiadanie Loginu lub Hasła.
Operator rekomenduje, aby Użytkownik Usługi utrzymywał oraz regularnie aktualizował na swoim
komputerze lub innym urządzeniu odpowiednie oprogramowanie w postaci firewall i programów
antywirusowych oraz aby chronił komputer osobisty, telefon komórkowy (lub inne urządzenie), kartę
SIM/USIM przed dostępem osób nieupoważnionych.
W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła przez osobę nieuprawnioną lub
nieuprawnionego korzystania z Usługi, Operator rekomenduje niezwłoczną zmianę Hasła lub kontakt
z Biurem Obsługi Klienta Operatora.

Postanowienia końcowe
17.
18.
19.
20.

Operator może zablokować możliwość korzystania z Usługi i dostępu do Aplikacji w dowolnym
momencie bez podania przyczyny, o czym poinformuje Użytkowników Usługi poprzez SMS.
Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości i godzi się z tym, że w trakcie zalogowania do Aplikacji,
niektóre funkcjonalności Aplikacji mogą nie działać lub działać niepoprawnie.
Zalogowanie się do Aplikacji oznacza akceptację treści Regulaminu oraz niniejszego opisu Usługi.
Akcja może być odwołana w dowolnym momencie.
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