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Regulamin Oferty Promocyjnej   
„Promocyjny miesiąc” 

Ten regulamin obowiązuje od 24 października 2018 roku  

 

I. Kto może skorzystać z Oferty Promocyjnej 

 Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do: 

1.1. Użytkowników Play Next, którzy polecą skorzystanie z oferty Play Next innej osobie oraz  

1.2. osób , które korzystają z oferty Play Next na skutek polecenia. 

II. Szczegóły oferty 

 W celu polecenia należy przekazać osobie polecanej wygenerowany w Aplikacji mobilnej specjalny kod. Kod 

generowany jest z chwilą aktywacji Subskrypcji i dostępny jest w zakładce „Kod zaproszenia”. 

 Polecenie uznaje się za skuteczne, jeśli osoba polecana: 

2.1. przed założeniem konta w Aplikacji mobilnej Play NEXT wpisze otrzymany kod (zgodnie z poleceniami w 

Aplikacji mobilnej); 

2.2. włączy Subskrypcję oraz 

2.3. dokona pełnej płatności za Subskrypcję (tj. bez uwzględnienia rabatów udzielonych w ramach niniejszej 

Oferty Promocyjnych lub innych Ofert Promocyjnych). 

 Z zastrzeżeniem punktu poniżej, polecenie powoduje przyznanie zarówno polecającemu, jak i osobie 

polecanej rabatu na Subskrypcję, po przyznaniu którego koszt Subskrypcji to 1 zł.  

 W przypadku osoby poleconej, rabat na subskrypcję przyznany zostanie tylko raz - niezależnie od liczby 

posiadanych kont w Aplikacji mobilnej Play NEXT.  

 Polecenie uznaje się za nieskuteczne, jeśli Osoba polecana otrzymała już w ramach Oferty Promocyjnej 

„Promocyjny miesiąc” rabat na Subskrypcję.   

 Rabat na Subskrypcję zostanie przyznany: 

6.1. osobie polecającej - od kolejnego Miesiąca subskrypcyjnego następującego po dniu, w którym osoba 

polecana dokona pełnej płatności za Subskrypcję, zgodnie z pkt. 2.3  powyżej; 

6.2. osobie poleconej - po wpisaniu Kodu w Aplikacji mobilnej Play NEXT i włączeniu Subskrypcji, od 

momentu Aktywacji Karty SIM/USIM. 

 Polecający pomimo nieaktywnej Subskrypcji może przekazać kod osobie polecanej, z zastrzeżeniem, że rabat 

na Subskrypcję przyznany zostanie wyłącznie osobie polecanej.  

III. Dodatkowe informacje  

 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej, należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją  w ҈ Cenniku Oferty Play NEXT oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.  

 P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności podawania przyczyn, z 

zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio przez Ciebie nabyte. Informację o 

odwołaniu Oferty Promocyjnej opublikujemy na stronie internetowej www.next.play.pl lub w inny sposób, 

którym podamy do wiadomości publicznej.  

 W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie mają odpowiednio ҈ Cennik Oferty Play 

NEXT oraz ҈ Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.  
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 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami 

dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia tej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  

 


