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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „ZERO RATING DLA EDUKACJI” 
Obowiązuje od 09.04.2020 r. do 31.05.2020  

 

 

I. ZASADY OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Możesz skorzystać z tej Oferty Promocyjnej , jeżeli jesteś abonentem P4 korzystającym z komórkowych Usług Telekomunikacyj-

nych. 

2. Z tej Oferty Promocyjnej możesz skorzystać od 09.04.2020 do 31.05.2020 

3. W ramach Oferty Promocyjnej możesz skorzystać z wymiany danych przez aplikację mobilną lub domenę wymienioną w Tabeli 1 

bez pomniejszania wielkości pakietu danych aktywnego na Twoim koncie lub bez ponoszenia dodatkowych opłat.  

4.  Korzystaniu z funkcjonalności aplikacji lub domen wymienionych w Tabeli 1 może towarzyszyć transmisja danych nie objęta Ofertą 

Promocyjną. Transmisja taka może zachodzić automatycznie rozliczana jest zgodnie z Cennikiem Oferty z której korzystasz lub 

pomniejsza pakiet intrenet.. W takim przypadku wyżej opisana transmisja danych  

5. Przykładami transmisji danych nieobjętej Ofertą Promocyjną  są w szczególności:  
a. pobieranie aplikacji i jej aktualizowanie,  
b. wymiana danych związanych z konfiguracją aplikacji,  
c. wykonanie przez aplikację odwołania do serwisów społecznościowych np. Facebook, Instagram, Twitter,  
d. wykorzystywanie przez aplikację lub domenę narzędzi zbierających dane o zachowaniu użytkownika lub aplikacji np. Goo-
gle Analytics lub innych,  
e. transmisja danych przy udziale serwerów proxy lub aplikacji korzystających z mechanizmów kompresji danych (np.: prze-
glądarka Opera Mini),  
f. transmisja danych związanych z prezentacją treści reklamowych z serwerów partnerów zewnętrznych umieszczonych w 
ramach serwisu,  
g. korzystanie z zewnętrznych stron internetowych, do których przekierowują linki umieszczone w serwisach w obrębie apli-
kacji lub domeny wymienionej w Tabeli 1.  
h. wywołanie przez aplikację lub domenę innej aplikacji lub domeny np. przeglądarki internetowej, aplikacji pocztowej, 
 i. wykorzystywanie przez aplikację lub domenę innych serwisów należących do dostarczyciela usługi,  
j. korzystanie w tym samym czasie z innych aplikacji lub usług systemowych w tle,  
k. pobieranie treści wideo i audio do zawartości typu offline 

6. Żeby korzystać z transmisji danych na zasadach określonych w tym regulaminie, musisz utrzymywać Okres ważności połączeń 

wychodzących (dotyczy to ofert na kartę i mix), a Twoje Usługi Telekomunikacyjne nie mogą być zawieszone lub zablokowane. 

7. W przypadku, w których zgodnie z postanowieniami Twojej oferty nie możesz korzystać z internetu, ponieważ wykorzystałeś pakiet 

danych lub nie posiadasz środków na koncie (w przypadku ofert na kartę i mix) lub przepływność transmisji danych została ogra-

niczona, ograniczenia te dotyczą również transmisji danych na podstawie tej Oferty Promocyjnej. 

8. Ta Oferta Promocyjna dotyczy wyłącznie korzystania z transmisji danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 

Telekomunikacyjnej. 

 

II. AKTYWACJA I KORZYSTANIE Z OFERTY PROMOCYJNEJ  

Oferta promocyjna jest włączona automatycznie, nie wymaga żadnej aktywności z Twojej strony.  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia, jakie napisaliśmy w regulaminie dużą literą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w regulaminie 

świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. lub Cenniku oferty, z której korzystasz. 

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się postanowienia dokumentów wskazanych w punkcie 1. 

3. Jeżeli będą rozbieżności między regulaminem, a dokumentami z punktu 1, to postanowienia tego regulaminu będą miały charakter 

nadrzędny. 

4. W ramach tej Oferty Promocyjnej zobowiązujesz się, że: 



 

 
 
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 

 

Regulamin Oferty Promocyjnej „Zero rating dla edukacji” strona 2/2 

4.1. nie będziesz kierował bez naszej zgody, do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyj-

nych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Twojej Karty SIM/USIM ruchu pochodzącego z 

innych sieci 

telekomunikacyjnych; 

4.2. nie będziesz stosował bez naszej zgody urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie 

połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci stacjonarnej lub działających na po-

dobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej; 

4.3. nie będziesz generował sztucznego ruchu, który nie służy wymianie informacji; 

4.4. nie będziesz używał Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych; 

4.5. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do ma-

szyny” lub „maszyna do użytkownika”; 

4.6. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service; 

4.7. nie będziesz wykorzystywał Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu 

połączeń, w szczególności w przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej obsługi nu-

meru wywołanego lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego w celu obsługi tego ruchu 

lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim. Zakaz ten dotyczy abonenta, który działa jako przedsiębiorca lub 

na rzecz innego przedsiębiorcy; 

4.8. nie będziesz wykorzystywał kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych bezpo-

średnio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku abonenta lub innego podmiotu, lub w inny sposób 

służący osiągnięciu efektu handlowego. Zakaz ten dotyczy abonenta, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego 

przedsiębiorcy; 

5. Jeżeli naruszysz postanowienia z punktu 4 powyżej, możemy zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowa-

nia dla Ciebie.  

6. Ten regulamin znajdziesz na stronie internetowej www.play.pl  

 

 

 

 

 

 

TABELA I 

 

 

Właściciel Domena Aplikacja 

Instytut Pamięci Narodowej https://przystanekhistoria.pl  - 

Narodowy Instytut Audiowizualny https://ninateka.pl/ - 

Narodowy Instytut Audiowizualny http://www.muzykotekasz-
kolna.pl/ 

- 

Centrum Nauki Kopernik http://www.kopernik.org.pl/  

Librus sp. z o.o. https://portal.librus.pl/ SYNERGIA 

Vulcan sp. z o.o.  https://www.vulcan.edu.pl Uonet+ 

http://www.play.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://ninateka.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
https://portal.librus.pl/
https://www.vulcan.edu.pl/


 

 

 


