Regulamin Oferty Promocyjnej
"Bonus Internetu po Doładowaniu w Red Bull MOBILE"
obowiązuje od 22 lutego 2018 roku do odwołania.

Kto i jak może skorzystać z Oferty Promocyjnej
1.
2.

3.

Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać jeżeli masz taryfę Red Bull MOBILE SieMa na
Kartę lub Red Bull MOBILE Energy na Kartę.
Korzystanie z tej Oferty Promocyjnej jest bezpłatne, co oznacza, że opłata za
aktywację i korzystanie z oferty zawarta jest w kwocie Doładowania konta
Użytkownika.
Ofertę aktywujemy po dokonaniu przez Ciebie pierwszego Doładowania na dowolną
kwotę.

Podstawowe informacje o Ofercie Promocyjnej
1.

Po każdym Doładowaniu konta otrzymasz bezpłatne MB/GB na korzystanie z
transmisji danych („Pakiet”), które określiliśmy w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Tabela promocyjnych doładowań

WARTOŚĆ
DOŁADOWANIA

LICZBA BEZPŁATNYCH
MB /GB

OKRES WAŻNOŚCI
BEZPŁATNYCH MB/GB

5 zł – 9 zł

100 MB

5 dni

10 zł – 24 zł

1 GB

10 dni

25 zł – 49 zł

10 GB

30 dni

50 zł – 99 zł

20 GB

100 dni

100 – 300 zł

40 GB

150 dni

2.
3.
4.

5.

6.

Liczbę bezpłatnych jednostek, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz kodem
*108#.
Okres ważności Pakietu upływa ostatniego dnia okresu ważności w godzinie, która
odpowiada godzinie jego przyznania.
Pakiety możesz wykorzystać na transmisję danych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej z pełną prędkością udostępnianą przez
Operatora.
Bezpłatne jednostki rozliczeniowe, które Ci przyznamy w ramach danego Pakietu,
sumują się z jednostkami zawartymi w Pakiecie przyznanym na podstawie kolejnego
Doładowania wyłącznie, jeżeli dokonasz kolejnego Doładowania przed upływem
okresu ważności poprzednio przyznanego Pakietu.
W przypadku z punktu 5, okres ważności skumulowanych bezpłatnych jednostek
rozliczeniowych będzie równy najdłuższemu okresowi ważności Pakietu
podlegającego kumulacji. Okresy ważności Pakietów nie sumują się.
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7.
8.

Możesz rozpocząć korzystanie z bezpłatnych jednostek rozliczeniowych w ciągu 24
godzin od dokonania Doładowania konta.
Bezpłatne jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach Pakietów rozliczamy w
pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek. Jeżeli wykorzystasz bezpłatne
jednostki rozliczeniowe, możesz korzystać z transmisji danych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 na zasadach
określonych w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE SieMa na Kartę lub Cenniku Red Bull
MOBILE Energy na Kartę.

Dodatkowe informacje o Ofercie Promocyjnej
1.

2.

3.

4.

Po zmianie oferty z przedpłaconej
(na kartę) na ofertę abonamentową
przepadają wszystkie środki zgromadzone na karcie prepaid

5.

6.
7.

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.redbullmobile.pl lub w inny sposób, którym
podamy do wiadomości publicznej.
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 Red
Bull MOBILE SieMa na Kartę lub Cenniku Red Bull MOBILE Energy na Kartę
oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników.
W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie mają
odpowiednio ҈ Cenniku Oferty Red Bull MOBILE SieMa na Kartę lub Cenniku Red Bull
MOBILE Energy na Kartę oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej,
a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia tej Oferty
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
Jeśli korzystasz z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w formie
przedpłaconej (prepaid) i przeniesiesz numer na inną taryfę, przepadną wszelkie
pakiety internetowe, minut lub SMS-ów, rabaty, środki z Pakietu Złotówek uzyskane na
podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub usługi przyznane w drodze
indywidualnych ustaleń.
Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w polskich złotych (zł) i zawierają
podatek od towarów i usług (VAT).
Warunki Oferty Promocyjnej znajdziesz na stronie internetowej www.redbullmobile.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
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