REGULAMIN PAKIETU „30 GB EXTRA NA START”
Ważny od 30 października 2018 roku.

I.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PAKIETU

1.

2.

Możesz skorzystać z Pakietu, jeżeli masz taryfę:
▪
SOLO S,
▪
SOLO M,
▪
SOLO L,
▪
GRUPA S,
▪
GRUPA M,
▪
GRUPA L,
▪
SIM BIZNES BOX ULTRA,
▪
albo SIM STANDARD dla Firm.
Jeżeli chcesz sprawdzić ofertę, z jakiej korzystasz, wpisz i zatwierdź w telefonie kod: *111*49*1#.

II.

SZCZEGÓŁY PAKIETU

1.
2.
3.
4.
5.

W ramach pakietu „30 GB EXTRA NA START” (dalej „Pakiet”) otrzymujesz 30 GB.
Z Pakietu możesz skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu.
Włączenie oraz korzystanie z Pakietu jest Bezpłatne.
Pakiet jest jednorazowy i ważny przez 30 dni od momentu jego przyznania.
Z Pakietu możesz korzystać w Polsce w zasięgu własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej P4 – przy wykorzystaniu ustawień APN
Internet.
Jeżeli nie wykorzystasz środków, to przepadną.
Transmisję danych realizowaną w zasięgu sieci własnej Play rozliczamy w pierwszej kolejności z Pakietu. Po jego wyczerpaniu korzystasz z
Internetu, który masz w Ofercie Promocyjnej.
Prędkość internetu zależy od oferty, z której korzystasz.
Możesz korzystać z Pakietu tylko, jeżeli posiadasz włączony inny pakiet internetu. Jeśli posiadasz internet bez limitu GB i obniżymy prędkość
transmisji danych, to będziesz korzystać z Pakietu również z ograniczoną prędkością.
Jeśli będziesz miał włączony Pakiet i zmienisz lub przedłużysz Umowę to odłączymy Pakiet.
Gdy przekroczysz przyznany Limit Kredytowy, do czasu złożenia Kaucji, nie będziesz mógł korzystać z internetu w zasięgu własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej P4. Możemy też zastosować inne ograniczenia, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o dla Abonentów.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

III.

JAK WŁĄCZYĆ PAKIET

1.
2.
3.

Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej Play24 i następnie wybierz odpowiednią opcję w zakładce „usługi”.
Otrzymasz od nas SMS-em potwierdzenie zlecenia. Włączymy pakiet w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia aktywacji.
Liczbę jednostek pozostałych do wykorzystania na transmisję danych w sieci Play możesz sprawdzić w aplikacji mobilnej Play24 .

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

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.play.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 Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku oferty, z której korzystasz.
W sprawach nieuregulowanych treścią tego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt 2 powyżej.

2.
3.

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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4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt 2, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter nadrzędny.

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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