REGULAMIN USŁUGI „PAKIET INTERNET NON-STOP 5 GB” W OFERCIE
INTERNET NA KARTĘ
OBOWIĄZUJE OD 26 LIPCA 2016 R. DO ODWOŁANIA .
I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI

1.

2.

Z usługi „Pakiet Internet NON-STOP 5 GB” (zwanej dalej „usługą”) mogą skorzystać Abonenci korzystający z Ofert Internet
na Kartę, którzy mają aktywny jeden z pakietów: Dzień bez limitu GB, Tydzień bez limitu GB, Miesiąc bez limitu GB lub
Miesiąc bez limitu GB (usługa cykliczna) (dalej zwane łącznie „Pakietami”).
Aby skorzystać z usługi, w okresie od 19 lipca 2016 r. do odwołania, należy aktywować ją na zasadach opisanych poniżej.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI

1.

Usługa „Pakiet Internet NON-STOP 5 GB” polega na .korzystanie z transmisji danych bez ograniczeń prędkości
przewidzianych w regulaminie pakietu Dzień bez limitu GB, Tydzień bez limitu GB lub Miesiąc bez limitu GB.
Abonent, który wykorzysta limit transmisji danych 5 GB w ramach usługi „Pakiet Internet NON-STOP 5 GB”, nie ma
możliwości dalszego korzystania z usługi dostępu do Internetu z pełną prędkością. Prędkość ulega ograniczeniu zgodnie
z postanowieniami regulaminu pakietu Dzień bez limitu GB, Tydzień bez limitu GB lub Miesiąc bez limitu GB.
W przypadku wskazanym w ust. 2 powyżej, aby przywrócić możliwość korzystania z transmisji danych z pełną prędkością,
należy aktywować kolejny Pakiet Internet NON-STOP 5 GB.
Usługa jest aktywna:
4.1.
do końca ważności aktywnego pakietu Dzień bez limitu GB, Tydzień bez limitu GB
lub Miesiąc bez limitu GB.
4.2.
do końca danego okresu 30-dniowego dla pakietu Miesiąc bez limitu GB (usługa cykliczna).
Usługę można aktywować dowolną liczbę razy, za każdym razem ponosząc jednorazową opłatę zgodnie z pkt. IV.
W momencie dezaktywacji Pakietów, o których mowa w pkt I.1, niewykorzystane jednostki z „Pakietu NON-STOP 5 GB”
przepadają.
Rozliczanie jednostek w ramach usługi jest dokonywane co każde rozpoczęte 500 kB (odrębnie dla danych wysłanych i
odebranych).
Abonent, który posiada aktywną usługę Dzień bez limitu GB, Tydzień bez limitu GB, Miesiąc bez limitu GB lub Miesiąc bez
limitu GB (usługa cykliczna) w pierwszej kolejności będzie korzystał z limitu transmisji danych przyznanego w ramach
usługi „Pakiet Internet NON-STOP 5 GB”.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

III.

AKTYWOWANIE USŁUGI

1.

2.

Aby aktywować usługę należy wykonać jedną z następujących czynności:
1.1.
wejść do serwisu Play24 na stronie https://www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce
Pakiety i usługi;
1.2.
wybrać i zatwierdzić w aplikacji do łączenia z Internetem, telefonie lub tablecie (po przełożeniu do nich karty
SIM/USIM) krótki kod *111*795*1#
1.3.
wybrać i zatwierdzić w aplikacji do łączenia z Internetem, telefonie lub tablecie (po przełożeniu do nich karty
SIM/USIM) krótki kod *111#, a następnie w sekcji „Promocje” wybrać odpowiednią opcję;
1.4.
wysłać wiadomość SMS z aplikacji do łączenia z Internetem, telefonu lub tabletu (po przełożeniu do nich karty
SIM/USIM) pod numer 111 o treści START.795
1.5.
zlecić aktywację usługi w Punkcie Sprzedaży P4;
1.6.
zadzwonić do Obsługi Klienta i zlecić aktywację usługi.
Aktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu złożenia dyspozycji..

IV.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI

1.
2.

Za korzystanie z usługi pobierana jest opłata w wysokości 5 PLN.
Opłata za korzystanie z usługi pobierana jest automatycznie z Pakietu Złotówek w chwili dokonania aktywacji.

V.

SPRAWDZENIE CZY USŁUGA JEST AKTYWNA

1.

W trakcie korzystania z usługi Abonenci mają możliwość sprawdzenia czy usługa jest aktywna. Aby to zrobić należy:
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1.1.
1.2.

wybrać i zatwierdzić w aplikacji do łączenia z Internetem, telefonie lub tablecie (po przełożeniu do nich karty
SIM/USIM) krótki kod o treści: *111*795*3#.
wysłać wiadomość SMS z aplikacji do łączenia z Internetem, telefonu lub tabletu (po przełożeniu do nich karty
SIM/USIM) pod numer 111 o treści: STATUS.795.

VI.

SPRAWDZENIE OPISU USŁUGI

1.

Przed aktywacją usługi, Abonenci mają możliwość sprawdzenia opisu usługi. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość SMS
z aplikacji do łączenia z Internetem, telefonu lub tabletu (po przełożeniu do nich karty SIM/USIM) pod numer 111 o treści:
INFO.795.

VII.

SPRAWDZENIE STANU ZUŻYCIA USŁUGI

1.

Aby sprawdzić stan zużycia usługi „Pakiet Internet NON-STOP 5 GB” należy wybrać i zatwierdzić w aplikacji do łączenia z
Internetem, telefonie lub tablecie (po przełożeniu do nich karty SIM/USIM) krótki kod o treści *107#.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.
Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych Ofert Promocyjnych, chyba
że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
2.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem, że odwołanie niniejszego regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta.
Informacja o odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
3.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp.
z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku Oferty Internet na Kartę w Play.
4.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie będzie miał odpowiednio Regulamin świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cennik Oferty Internet na Kartę
w Play.
5.
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
6.
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.
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