Regulamin Oferty Promocyjnej
„Pakiet UE”
Ten regulamin obowiązuje od 24 października 2018 roku
Zmieniony 1 stycznia 2019

I.

Kto może skorzystać z Oferty Promocyjnej
Każdy Użytkownik oferty Play Next, który ma aktywną Subskrypcję.

II.

Szczegóły Oferty
W ramach niniejszej oferty otrzymujesz: :
1.1. pakiet 100 minut - do wykorzystania łącznie na połączenia przychodzące i wychodzące wymiennie w
Strefie Euro, po wykorzystaniu których naliczana jest stawka w wysokości:
1.1.1. 0,03 zł za każdą minutę połączenia odebranego oraz
1.1.2. 0,06 zł za każdą minutę połączenia wychodzącego;
1.2. pakiet 50 SMS-ów/MMS-ów - do wykorzystania w Strefie Euro, po wykorzystaniu którego naliczana jest
stawka w wysokości:
1.2.1. 0,01 zł za SMS oraz
1.2.2. 0,007 zł za MMS;
1.3. pakiet 500 MB - na transmisję danych w Strefie Euro, po wykorzystaniu którego naliczana jest stawka w
wysokości:
1.3.1. 7,32 zł za 1GB do limitu GB.
Pakiet UE przyznawany jest wraz z początkiem każdego Miesiąca subskrypcyjnego i jest ważny do końca tego
miesiąca, do wysokości pakietu krajowego.
Niewykorzystane środki z Pakietu UE nie przechodzą na kolejne miesiące.
Pakiet przyznawany jest w ramach opłaty za Subskrypcję.

III. 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.
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 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.
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