REGULAMIN PROMOCJI „OPŁAĆ FAKTURĘ W PLAY24 z GooglePay i kartą Visa i odbierz CASHBACK”
Obowiązuje od 27.10.2020 r. do 10.12.2020 r lub do wyczerpania środków
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OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI
Promocja „OPŁAĆ FAKTURĘ W PLAY24 z Google Pay kartą Visa i odbierz CASHBACK” („Promocja”) jest
prowadzona w celu popularyzacji płatności za rachunki Play w aplikacji mobilnej Play24 („aplikacja Play24”)
lub na stronie https://www.play.pl/play24 („strona Play24”) z wykorzystaniem Google Pay z podpiętą kartą Visa.
Promocja organizowana jest przez P4 Sp. z o.o. przy współpracy Google Ireland Limited z siedzibą Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland i Visa Europe Limited, zarejestrowaną 1 Sheldon Square London W2
6TT, England („Visa”).
Promocja obowiązuje od 27.10.2020 do 10.12.2020 r lub do wyczerpania środków przeznaczonych na
Promocję.
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UCZESTNICTWO W PROMOCJI
Możesz skorzystać z Promocji, jeżeli jesteś Abonentem Play i spełnisz warunki określone w pkt 2 poniżej.
Możesz skorzystać z Promocji jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadasz telefon komórkowy z systemem Android z możliwością inicjowania płatności z wykorzystaniem
aplikacji Google Pay i dokonasz płatności za rachunek wystawiony za Usługi Telekomunikacyjne w sieci Play
(„rachunek Play”) w aplikacji Play24 lub przez stronę Play24 korzystając z aplikacji Google Pay z podpiętą
kartą Visa zgodnie z zasadami określonymi w pkt III.1-2 poniżej.
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ZASADY PROMOCJI
Warunkiem udziału w Promocji jest podpięcie karty Visa do aplikacji Google Pay i opłacenie rachunku Play w
aplikacji Play24 lub przez stronę Play24:
a. korzystając po raz pierwszy z aplikacji Google Pay z podpiętą kartą Visa lub
b. korzystając ponownie z aplikacji Google Pay z podpiętą kartą Visa, pod warunkiem, że od ostatniej
płatności za rachunki w sieci Play z wykorzystaniem Google Pay z podpiętą kartą Visa minęło 12
miesięcy.
Nie możesz skorzystać z Promocji jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywałeś płatności za rachunki w
sieci Play z wykorzystaniem Google Pay z podpiętą kartą Visa.
Po opłaceniu rachunku w ramach Promocji otrzymasz od Visa zwrot kwoty 20 zł na rachunek karty Visa
(„zwrot” lub „cashback”).
Zwrot, o którym mowa w pkt 3 powyżej otrzymasz w terminie do 15 dni od wykonania transakcji.
Możesz skorzystać z Promocji tylko raz.
Jeżeli skorzystasz z Promocji, to wciąż możesz korzystać z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Twojej
ofercie, chyba, że warunki pozostałych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
Reklamacje dotyczące cashbacku rozpatruje Visa i należy je zgłaszać mailowo pod adresem:
AskVisaPoland@visa.com podając:
a. 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry karty płatniczej Visa, z której wykonano transakcję;
b. datę transakcji;
c. informację, że płatność była za rachunek Play.
Reklamacje, o których mowa w pkt 7 rozpatrywane będą przez Visa w terminie 30 dni od daty otrzymania
zgłoszenia.
W przypadku reklamacji usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 Sp. z o.o. zastosowanie ma
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o
odwołaniu Promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana
do wiadomości publicznej.
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.
Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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