
 

 

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCYJNE MB DO 

DOŁADOWAŃ” DLA OFERTY PLAY NA KARTĘ LUBIĘ TO! 
 
OBOWIĄZUJE OD 20.12.2016 R. DO ODWOŁANIA  
ZMIENIONY 20.01.2020 R. 

 
OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCYJNE MB DO DOŁADOWAŃ 

DLA OFERTY PLAY NA KARTĘ LUBIĘ TO!”  
1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do Użytkowników Oferty Play na Kartę Lubię to!.  
2. Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej jest Bezpłatne, co oznacza, że zawarte jest w kwocie Doładowania 

konta Użytkownika. 

 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ „PROMOCYJNE MB DO DOŁADOWAŃ DLA OFERTY 

PLAY NA KARTĘ LUBIĘ TO!”  
3. Każdy Użytkownik Oferty Play na Kartę Lubię to!”, po każdym Doładowaniu konta, automatycznie otrzyma 

Bezpłatny pakiet z określoną liczbą MB (megabajtów) w wysokości i na okres przedstawiony w tabeli poniżej 

oraz dostęp do Facebooka na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kwota doładowania może być 

wykorzystana na dowolne Usługi Telekomunikacyjne, zgodnie z Cennikiem Oferty Play na Kartę Lubię to!. 

 

Wartość Doładowania Liczba darmowych MB Okres Ważności darmowych MB 
   

5 zł – 9 zł 50 MB (naliczenie co 100 kB) 5 dni 
   

10 zł -24 zł 200 MB (naliczenie co 100 kB) 10 dni 
   

25 zł – 49 zł 500 MB (naliczenie co 100 kB) 30 dni 
   

50 zł -99 zł 1,5 GB (naliczenie co 100 kB) 100 dni 
   

100 zł – 300 zł 3,5 GB (naliczanie co 100kB) 150 dni 
   

 
4. Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z darmowych jednostek rozliczeniowych w ciągu 24 godzin od 

dokonania Doładowania konta.  
5. Pakiety można wykorzystać na transmisję danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci 

Telekomunikacyjnej z pełną prędkością udostępnianą przez Operatora.  
6. Bezpłatne jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach danego pakietu kumulują się z jednostkami zawartymi 

w danym pakiecie przyznanym na podstawie kolejnego Doładowania wyłącznie, jeżeli Użytkownik dokonał 

kolejnego Doładowania przed upływem okresu ważności poprzednio przyznanego pakietu.  
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, okres ważności skumulowanych Bezpłatnych jednostek 

rozliczeniowych będzie równy najdłuższemu okresowi ważności pakietu podlegającego kumulacji. Okresy 

ważności pakietów nie sumują się.  
8. Bezpłatne jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach pakietów są rozliczane w pierwszej kolejności przed 

Pakietem Złotówek.  
9. Stan jednostek rozliczeniowych jest aktualizowany po zakończeniu danej aktywności.  
10. Po wykorzystaniu Bezpłatnych jednostek rozliczeniowych w ramach pakietu korzystanie z transmisji danych 

odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Play na Kartę Lubię to! lub na zasadach określonych w 

odpowiednich warunkach Ofert Promocyjnych, jeśli Użytkownik z takich korzysta.  
11. Aby przywrócić pełną prędkość transmisji danych po wykorzystaniu limitu transmisji danych z pakietu przed 

upływem okresu ważności pakietu należy ponownie Doładować konto dowolną kwotą i korzystać na nowo z 

przyznanego pakietu.  
12. Ilość Bezpłatnych jednostek rozliczeniowych pozostałych do wykorzystania można każdorazowo sprawdzić 

wybierając  
i zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *107#. 
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13. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik otrzymuje dostęp do portalu społecznościowego 

„Facebook” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach transferu danych za pośrednictwem i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu ustawień  
APN Internet.  

14. Z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej, korzystanie z komponentów własnych portalu Facebook nie pomniejsza limitu 

transmisji danych w ramach niniejszej oferty promocyjnej oraz nie pomniejsza kwoty Doładowania oraz jeżeli 

zostały aktywowane przez Użytkownika, z innych pakietów na transmisję danych. Warunkiem korzystania z 

dostępu do Facebooka na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest utrzymywanie Okresu ważności 

połączeń wychodzących. Z uwagi na powyższe, transmisja danych związana z korzystaniem z portalu Facebook 

będzie pomniejszać limit transmisji danych z pakietów na transmisję danych w szczególności w przypadku 

korzystania z odesłań (linków) przekierowujących na inne strony internetowe, aplikacji powiązanych z serwisem  
Facebook, wszelkich elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na przykład w 

celu autoryzacji Użytkownika, korzystania z publicznych 

 

i niepublicznych serwerów Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między 

innymi Opera Mini lub BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch, zewnętrznej aplikacji 

służącej do wysyłanie  
i odbieranie wiadomości w ramach portalu Facebook. Pomniejszenie limitu transmisji danych łączy się również z 

przeglądaniem „aktualności” w portalu Facebook z uwagi na fakt, że zminiaturyzowane zdjęcia pojawiające się 

przy odesłaniach do stron internetowych (linki) zamieszczanych tam przez użytkowników nie stanowią 

komponentu własnego portalu Facebook, ponieważ są zamieszczone na zewnętrznych serwerach. Możliwość 

korzystania z portalu Facebook wymaga posiadania telefonu komórkowego posiadającego funkcjonalność 

obsługi ww. portalu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE  
15. Skorzystanie z niniejszej usługi nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych łącznie z 

Ofertą,  
z której korzysta Użytkownik, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.  

16. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć 

zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 

sp. z o.o. dla Użytkowników oraz Cenniku Oferty Promocyjnej Play na Kartę Lubię to!.  
17. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 

Cennika Oferty Promocyjnej Lubię to! lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z 

o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.  
18. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na prawa i obowiązki 

uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik nie traci pozostałych do wykorzystania 

darmowych MB, o ile nie minął w dniu odwołania lub zmiany niniejszej Oferty Promocyjnej okres ważności 

darmowych MB, a kolejne Doładowania nie będą skutkowały przyznaniem Pakietu. Informacja o zmianach w 

niniejszej Ofercie Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób 

podana do wiadomości publicznej.  
19. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:  

a) nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty SIM/USIM 

otrzymanej przez Użytkownika;  
b) nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub 

realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do sieci 

stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty SIM/USIM 

działające w Sieci Telekomunikacyjnej;  
c) nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z wykorzystaniem 

automatycznych systemów wywołujących;  
d) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;  
e) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna 

do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”;  
f) nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service; 
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g) nie wykorzystywać 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 numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu 

telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu;  
20. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego konsumentem postanowień określonych w pkt. 20 lit. od 

a. do g. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń wyznaczając w 

tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie może według własnego wyboru rozwiązać 

Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) 

lub zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.  
21. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niebędącego konsumentem postanowień określonych w pkt. 20 lit. 

od a. do g. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w 

każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić 

świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.  
22. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od 

towarów  
i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.  

23. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 
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