REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „OGLĄDAJ FILMY W CHILI ZA
DARMO DZIĘKI PŁATNOŚCIOM W PLAY24”
Obowiązuje od 5.08.2020 r. do 31.08.2020 r. lub do wyczerpania liczby dostępnych kodów.

I.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

Oferta Promocyjna „Oglądaj filmy w CHILI za darmo dzięki płatnościom w Play24” („Promocja”) umożliwia uzyskanie kodu dostępu
(„Kod”) do treści audiowizualnych udostępnianych w ramach serwisu prowadzonego przez partnera P4 sp. z o.o. („Play”), spółkę
Chili S.p.A. z siedzibą przy Via Ambrogio Figino 16, 20156 Mediolan („Partner”) pod adresem www.chili.com („Serwis”). W okresie
obowiązywania promocji możesz uzyskać Kod dokonując szybkiej płatności za usługi Play w aplikacji mobilnej Play 24 („Aplikacja”).
Szczegółowe warunki promocji opisaliśmy poniżej.

2.

Możesz skorzystać z Promocji, jeżeli:
2.1. jesteś Abonentem mobilnych Usług Telekomunikacyjnych;
2.3. nie masz zawieszonych lub ograniczonych Usług Telekomunikacyjnych;
2.3. opłacisz fakturę za usługi Play w Aplikacji w czasie nie dłuższym niż jedna minuta, zgodnie z opisem w rozdziale II pkt. 1.

3.

Kod możesz uzyskać w Aplikacji w okresie od 1.08.2020 r. do 31.08.2020 r. Aktywacji Kodu możesz dokonać w Serwisie do dnia
30.09.2020 roku. Od daty aktywacji Kodu w Serwisie masz 30 dni na jego wykorzystanie w ramach Serwisu.

4.

Kody przyznawane są dla faktury VAT, jaka została wystawiona na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
łączącej Cię z Play.

5.

W ramach Promocji możesz otrzymać, aktywować i korzystać z Kodów bez ponoszenia dodatkowych opłat.

6.

Kody przyznajemy maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu, gdy dokonasz szybkiej płatności w Aplikacji, zgodnie z opisem
w rozdziale II pkt. 1.

7.

Nieaktywowane lub niewykorzystane Kody przepadają z upływem terminów wskazanych w pkt. I 3 powyżej.

8.

Liczba dostępnych Kodów jest ograniczona.

II.

UZYSKIWANIE I AKTYWACJA KODÓW

1.

Kod możesz uzyskać tylko w Aplikacji. Aby tego dokonać przejdź do dokonania płatności i postępuj zgodnie
z wyświetlanymi wskazówkami. Po zakończeniu płatności sukcesem w czasie nie dłuższym niż jedna minuta, otrzymasz
SMS z opisem dotyczącym możliwości aktywacji Kodu.

2.

Skorzystanie z tej Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych łącznie z ofertą, z której
korzystasz, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych na to nie pozwalają.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Odwołanie promocji nastąpi
z zachowaniem praw nabytych przez Abonentów, co oznacza, że możesz aktywować i korzystać z Kodów uzyskanych
przed jej odwołaniem, ale nie będziesz miał możliwości uzyskania kolejnych Kodów. Informacja o odwołaniu promocji
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.

2.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia wpisane w regulaminie dużą literą, ale w nim niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów oraz
w Cenniku oferty, z której korzystasz.

3.

W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych
w pkt. 2 powyżej.

4.

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

5.

Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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