REGULAMIN USŁUGI PROMOCYJNEJ
„NIELIMITOWANE MINUTY DO WSZYSTKICH SIECI I NA STACJONARNE
W MIX”
Obowiązuje od 25 maja 2017 r.

I.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

1.
2.

Każdy, kto ma ofertę FORMUŁA MIX w ramach taryfy: FORMUŁA MIX S, FORMUŁA MIX M lub FORMUŁA MIX L oraz Elastyczna FORMUŁA MIX S, Elastyczna FORMUŁA MIX M lub Elastyczna FORMUŁA MIX L
Jeśli nie pamiętasz, z jakiej oferty korzystasz, wpisz i zatwierdź w telefonie kod: *111*49*1#.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI

1.
2.
3.

W ramach tej usługi możesz włączyć w dowolnym momencie pakiet Nielimitowanych minut do wszystkich sieci i na stacjonarne.
W ramach usługi „Nielimitowane minuty do wszystkich sieci i na stacjonarne w MIX” przyznamy 44 640 minut na rozmowy do wszystkich.
Możesz wykorzystać pakiet na krajowe połączenia głosowe oraz wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i na krajowe numery
stacjonarne, realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Minuty, których nie wykorzystasz w danym Okresie Rozliczeniowym, przepadną.
Abyś mógł korzystać w danym miesiącu z pakietu, musisz utrzymywać Okres ważności połączeń wychodzących.
Jeżeli w okresie ważności pakietu przekroczysz Okres ważności połączeń wychodzących, będziesz mógł dalej korzystać z pakietu dopiero po
Doładowaniu.

4.
5.
6.

III.

JAK WŁĄCZYĆ USŁUGĘ

1.

3.

Aby włączyć usługę:
1.1.
Utrzymaj Okres ważności połączeń wychodzących,
1.2.
Musisz posiadać w chwili aktywacji odpowiednią kwotę na koncie,
1.3.
Wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod *111*852*1#.
Włączymy pakiet maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia aktywacji. Przyznamy środki między godziną 00:00 a
01:00 następnego dnia.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy pakiet został włączony wejdź do serwisu Play24 i sprawdź zakładkę Usługi,

IV.

JAK WYŁĄCZYĆ USŁUGĘ

1.
2.

Jeżeli chcesz wyłączyć usługę wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod *111*852*2#
Usługę wyłączymy ostatniego dnia Okresu ważności połączeń wychodzących, w którym zleciłeś wyłączenie usługi, o godzinie 23:59:59. Abyśmy mogli wyłączyć usługę w tym okresie, musisz zlecić dezaktywacje minimum 24 godziny przed jego upływem.

V.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI

1.
2.

Za usługę pobierzemy opłatę 10 zł.
Jeżeli w momencie aktywacji pakietu na koncie masz niewystarczająca ilość środków nie przyznamy pakietu. Spróbujemy go aktywować
ponownie dopiero za miesiąc.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

Jeżeli skorzystasz z tej usługi, możesz również skorzystać z innych usług i Ofert Promocyjnych.
Możesz mieć włączoną tylko jedną taką usługę w tym samym czasie.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania usługi bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa
i obowiązki uprzednio nabyte. Informację o odwołaniu tej usługi opublikujemy na stronie internetowej www.play.pl lub podamy do wiadomości publicznej w inny sposób.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści tego Regulaminie wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio
w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III lub w Cenniku Oferty FORMUŁA MIX.
W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III oraz Cennik Oferty FORMUŁA MIX.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego Regulaminu, a postanowieniami dokumentów, które wymieniliśmy powyżej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
Wszystkie ceny w tym Regulaminie podaliśmy w złotych polskich (PLN) i zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

2.

4.
5.
6.
7.

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 48 856 500 zł
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8.

Regulamin tej usługi znajdziesz na stronie internetowej www.play.pl.

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 48 856 500 zł

REGULAMIN USŁUGI PROMOCYJNEJ „NIELIMITOWANE MINUTY DO WSZYSTKICH SIECI I NA STACJONARNE W MIX”

STRONA 2 Z 2

