REGULAMIN PAKIETU DODATKOWEGO W RBM
SIEMA NA KARTĘ PL
Ważny od 22 lutego 2018 roku. Zmieniony 01.01.2020 r.

I.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PAKIETÓW

1.

Każdy, kto ma taryfę: RBM SieMa na Kartę PL.

2.

Jeśli nie pamiętasz, z jakiej oferty korzystasz, wpisz i zatwierdź w telefonie kod: *111*49*1#.

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PAKIETÓW

1.

Pakiety przywracają pełną prędkość transmisji danych.

2.

W ramach pakietów możesz skorzystać z limitu transmisji danych w wysokości:
a.

3.

15GB,

W ramach pakietów możesz korzystać z Internetu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz w Strefie Euro – przy wykorzystaniu ustawień APN.

4.

Aby przywrócić pełną prędkość transferu danych po wykorzystaniu środków:
4.1.

Włącz wybrany pakiet:
a.

4.2.

Pakiet Internet dodatkowe 15 GB,

Po aktywacji pakietu przywrócimy pełną prędkość, maksymalnie w ciągu 24 godzin. Po wykorzystaniu środków z
pakietu nie masz możliwości korzystania z transmisji danych do końca Okresu Rozliczeniowego.

5.

6.

Możesz włączyć pakiet jedynie gdy miałeś w danym Okresie aktywny jeden z pakietów:
a.

Pakiet Internet 50 GB

b.

Cykliczny pakiet Internet 50 GB

Pakiet jest jednorazowy, co oznacza, że nie jest odnawialny po 30 dniach ( nie są ponownie przyznane środki oraz nie jest
naliczania opłata).

7.

W tamach pakietów rozliczamy Trasnmisję danych co 100 kB – oznacza to, że jednostki z pakietu pobieramy przy każdej
rozpoczętej transmisji 100 kB.

III.

JAK WŁĄCZYĆ PAKIETY

1.

Zaloguj się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i następnie wybierz odpowiednią opcje w zakładce „Pakiety”. Otrzymasz od nas SMS-em potwierdzenie zlecenia. Włączymy pakiet maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania
zlecenia aktywacji.

IV.

OPŁATA ZA SKORZYSTANIE Z PAKIETÓW

1.

Za usługę pobierana jest jednorazowa opłata 10 zł

V.

DODATKOWE INFORMACJE

Regulamin pakietów DODATKOWYCH w RBM SieMa na KARTĘ i RBM SieMa na KARTĘ PL.
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1.

Jeżeli skorzystasz z tego pakietu, możesz również skorzystać z innych usług i Ofert Promocyjnych.

2.

Jeśli zmienisz ofertę na inną to wyłączymy na Twoim numerze Ofertę Promocyjną.

3.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pakietu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie
wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte. Informację o odwołaniu tego pakietu opublikujemy na stronie internetowej
www.play.pl lub podamy do wiadomości publicznej w inny sposób.

4.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści tego Regulaminu wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, w Cenniku Oferty
RBM SieMa.

5.

W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, Cennik RBM SieMa na Kartę oraz Cennik RBM SieMa na Kartę PL.

6.

Wszystkie ceny w tym Regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

7.

Regulamin znajdziesz na stronie internetowej www.redbullmobile.pl.

P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48 856 500,00 złotych.
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