REGULAMIN PROMOCJI „OCHRONA WYŚWIETLACZA”,
„OCHRONA WYŚWIETLACZA MAX”
OBOWIĄZUJE OD 11 LIPCA 2019 DO ODWOŁANIA

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza promocja (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez P4 Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie z
siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał
zakładowy wynosi 48.856.500,00 zł (zwaną dalej „P4”) i jest adresowana do Abonentów sieci Play (zwanych
dalej „Ubezpieczającymi”), którzy za pośrednictwem P4 zawarli z AmTrust International Underwriters DAC z
siedzibą w Dublinie (zwaną dalej „Ubezpieczycielem”) umowę ubezpieczenia „Ochrona Wyświetlacza” lub
„Ochrona Wyświetlacza MAX” (zwaną dalej „Umowa Ubezpieczenia”).
2. Na podstawie Promocji Ubezpieczający, którzy po raz pierwszy zawrą Umowę Ubezpieczenia są zwolnieni z
obowiązku zapłaty raty składki za okres od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia do końca pierwszego
pełnego Okresu Rozliczeniowego (w ramach promocji usług świadczonych przez P4, rata składki należna
Ubezpieczycielowi z tytułu obowiązującej Umowy Ubezpieczenia za ten okres zostanie uregulowana przez
P4).

II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednio Ogólne Warunki
Ubezpieczenia „Ochrona Wyświetlacza”, Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Ochrona Wyświetlacza MAX”,
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, Regulamin
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów.
2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć zgodnie z
ich definicją zawartą w dokumentach wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Promocji w każdym
czasie bez podawania przyczyn, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez
Ubezpieczających. Informacja o odwołaniu lub zmianie niniejszej Promocji zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
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