Regulamin promocji „15 zł Cashback w Google Play”

obowiązuje od 12 października 2018 roku do 4 listopada 2018 roku
I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI
1. Z promocji możesz skorzystać jeżeli:
a) korzystasz z oferty abonamentowej w Play albo w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM,
b) korzystasz po raz pierwszy z usługi „Dopisz do rachunku Play – Zakupy Mobilne” albo
korzystasz z usługi „Dopisz do rachunku Play – Zakupy Mobilne” po przerwie dłuższej niż 365
dni od ostatniego Twojego zakupu (liczone od dnia startu promocji),
c) masz urządzenie z systemem Android.
II. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
1. W ramach promocji „Cashback w Google Play” otrzymasz zniżkę do 15 zł na dowolnie wybrany
produkt lub usługę na platformie Google PLAY, który zakupisz poprzez usługę „Dopisz do rachunku Play
– Zakupy Mobilne”.
2. Zniżkę do 15 zł przyznamy na pierwszy zakup dla jednego numeru telefonu (MSISDN) w czasie trwania
promocji od 12 października 2018 roku do 4 listopada 2018 roku.
3. Zniżka jest jednorazowa i nie możesz jej wykorzystać na zakup kilku różnych produktów.
4. Jeżeli kupiłeś produkt za mniej niż 15 zł - nie możesz wykorzystać pozostałej kwoty zniżki na kolejne
zakupy.
5. Możesz skorzystać z promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).
6. Jeżeli zwrócisz produkt lub usługę na platformie Google PLAY w ciągu 2 godzin od jej zakupu,
utracisz możliwość skorzystania ze zniżki. W takim przypadku kolejny zakup nie będzie objęty promocją
„Cashback w Google Play”.
III. OPŁATY ZA ZAKUPY MOBILNE
1. Na platformie Google PLAY zobaczysz pełną cenę wybranego produktu lub usługi.
2. Po zakupie, w ciągu 24 godzin otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyznania zniżki.
3. Na fakturze uwzględnimy zniżkę do 15 zł dla pierwszego produktu/usługi, który kupiłeś za
pośrednictwem usługi „Dopisz do rachunku Play – Zakupy Mobilne”.
4. Naliczamy opłaty w następujący sposób:
a) jeżeli cena produktu jest wyższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz nazwę aplikacji oraz jej
cenę pomniejszoną o 15 zł,
b) jeżeli cena produktu jest równa 15 zł – na fakturze zobaczysz nazwę aplikacji oraz opłatę w
wysokości 1 grosz,
c) jeżeli cena produktu jest niższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz nazwę aplikacji oraz opłatę
w wysokości 1 grosz.
IV. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ramach promocji „Cashback w Google Play” możesz kupić dowolny produkt lub usługę, na przykład:
aplikację, film, grę, utwór, e-book lub dokonać zakupu w ramach gry. Aby skorzystać ze zniżki upewnij
się, że WiFi jest wyłączone, a transmisja danych włączona. W celu skorzystania z promocji wejdź do
Google Play i wybierz płatną grę lub aplikację, którą chcesz zakupić. W kolejnym kroku wybierz płatność
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z operatorem Play jako domyślną formę płatności, nastęnie dokończ konfigurację konta wypełniając
wszystkie wymagane pola i potwierdź zakup.
2. W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Regulaminu Oferty Promocyjnej Usługi „Dopisz do rachunku Play – Zakupy Mobilne”.
3. Regulaminy Promocji oraz Usług znajdziesz na stronie www.play.pl.
4. Promocja „Cashback w Google Play” nie obowiązuje na urządzeniach z systemem Windows Phone.
5. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł). Ceny zawierają podatek od
towarów i usług (VAT).
6. Organizatorem promocji jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taśmowa 7.
7. Więcej informacji znajduje się na stronie Warunki korzystania z usługi Google Play.
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