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Regulamin Oferty Promocyjnej   
„Subskrypcja za pół ceny na dłużej z kodem” 

Ten regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2018 roku  

 

I. Warunki korzystania z Oferty Promocyjnej 

 Z Oferty Promocyjnej może skorzystać każdy, kto w okresie od 20 grudnia 2018 do 31 grudnia 2018 wpisze w 

Aplikacji mobilnej Play NEXT - przed założeniem konta - unikatowy kod („Kod”) oraz: 

1.1. przeniesie swój numer telefonu do Play i zawrze Umowę w ramach Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za 

pół ceny”; 

1.2. zmieni swoją aktualną ofertę z której korzysta w Play na ofertę „Subskrypcja za pół ceny”; 

1.3. zawrze Umowę z nowym Numerem MSISDN w ramach Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za pół ceny”.  

 W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej: 

2.1. osoby wymienione w pkt. 1.1 otrzymają: 

2.1.1. 50% rabatu na Subskrypcję przez kolejne dwa Miesiące subskrypcyjne po upływie miesięcy 

promocyjnych przyznanych w ramach Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za pół ceny” - po 

przyznaniu którego koszt Subskrypcji to 22,50 zł oraz 

2.1.2. Voucher na 3 miesięczny dostęp do Tidal.  

2.2. osoby wymienione w pkt. 1.2 i 1.3 otrzymują: 

2.2.1. 50% rabatu na Subskrypcję przez kolejny jeden Miesiąc subskrypcyjny po upływie miesięcy 

promocyjnych przyznanych w ramach Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za pół ceny” - po 

przyznaniu którego koszt Subskrypcji to 22,50 zł oraz 

2.2.2. Voucher na 3 miesięczny dostęp do Tidal.  

 Z promocji można skorzystać tylko raz - niezależnie od liczby posiadanych kont w Aplikacji mobilnej Play NEXT.  

Oznacza to, że jeśli kod został już raz wpisany (na innym koncie) to rabat na Subskrypcję oraz Voucher na 

usługę Tidal nie zostanie przyznany. 

 Promocyjne miesiące za 22,50 zł zostaną przyznane po wpisaniu kodu – od momentu Aktywacji Karty 

SIM/USIM.  

 Voucher  na usługę  Tidal zostanie wysłany Użytnikowi na czacie w Aplikacji mobilnej Play NEXT - po włączeniu 

Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że jeśli nie uda się pobrać opłaty za subskrypcję, a tym samym Subskrypcja nie 

zostanie włączona, Voucher nie zostanie przyznany. 

 Aby odebrać 3 miesięczny dostęp do Tidal, należy wpisać otrzymany kod vouchera na stronie 

https://tidal.com/redeem. Voucher nie przedłuża bieżącej subskrypcji w Tidal.  

 Po upływie 90 dni usługa Tidal nie zostanie automatycznie dezaktywowana. Użytkownik musi sam zrezygnować 

z Usługi, jeśli nie chce dalej korzystać z serwisu.  

 Promocyjne miesiące, które nie zostaną wykorzystane przed dezaktywacją Karty SIM/USIM przepadają. 

 Z promocji można skorzystać do 31 grudnia 2018 roku.  

 Kod może być odebrany przez osoby, którym P4 Sp. z o.o. wyrazi zgodę na skorzystanie w niniejszej Ofercie 

Promocyjnej.  

II. 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.  

https://tidal.com/redeem


 
 
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 Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za pół ceny na dłużej z kodem”  strona 2/2 

 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, ҈ Regulamin Oferty Promocyjnej „Subskrypcja za poł ceny” oraz ҈ Regulamin świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych dla Użytkowników Play NEXT.  

 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami dokumentów 

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


