OFERTA PROMOCYJNA „BONUS NA STARTERZE –
DARMOWY INTERNET”
OBOWIĄZUJE OD 20.12.2016 R.
WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
1.

Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 20.12.2016 r. do odwołania zakupią Zestaw
Startowy Play Fresh 9 z opcją „Darmowy Internet w Play Fresh” i dokonają jego Aktywacji.

2.

W przypadku zakupu i Aktywacji Zestawu Startowego Play Fresh 9, o którym mowa powyżej, Użytkownik w dniu
Aktywacji otrzymuje 3 godziny darmowej transmisji danych (naliczanie co 1 minutę), zwany dalej „bonusem”.

3.

Bonus zostanie uruchomiony w ciągu 24 godzin od dokonania Aktywacji Zestawu Startowego, o którym mowa w pkt 1
niniejszej Oferty.
Bonus może być wykorzystany przez Użytkownika w ciągu 10 dni od dnia przyznania.

4.
5.

Zmiana sposobu rozliczania transmisji danych zgodnie z Ofertą Promocyjną „Darmowy Internet w Play Fresh” wpływa
na sposób rozliczania transmisji danych w ramach bonusu, o którym mowa w niniejszej Ofercie Promocyjnej, przy czym
1h równa się 10 MB.

6.

Darmowe jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej są rozliczane w pierwszej
kolejności przed Pakietem Złotówek. Po wykorzystaniu darmowych jednostek rozliczeniowych za korzystanie z
transmisji danych naliczana będzie opłata zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh i rozliczana z Pakietu Złotówek, z
zastrzeżeniem pkt 7 niniejszej Oferty Promocyjnej.

7.

W przypadku gdy Użytkownik pozostanie przy minutowym sposobie rozliczania transmisji danych, transmisja danych w
ramach Pakietu Złotówek po wykorzystaniu darmowych jednostek rozliczeniowych będzie płatna według stawki 0,20
PLN za każdą rozpoczętą minutę transmisji danych, z zastrzeżeniem, że transmisja danych w roamingu
międzynarodowym będzie rozliczana w bajtach zgodnie z Cennikiem Oferty Play Fresh.
Bonus można wykorzystać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.
Transmisja danych w ramach bonusu odbywa się z szacunkową maksymalną prędkością 512kbit/s.

8.
9.

10. W przypadku, gdy zostaną nawiązane jednocześnie dwie lub więcej sesji transmisji danych, każda z sesji transmisji
danych rozliczana będzie odrębnie dla każdego połączenia.

DODATKOWE INFORMACJE
11. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych Ofert Promocyjnych (za
wyjątkiem Oferty „Bonusowe SMS-y w Play Fresh, „Bonus na start” „Darmowe Rozmowy i SMS-y w Play”, „Darmowe
SMS-y do wszystkich sieci”, „Zbieraj minuty w Play Fresh”, „Tani Internet w Play Fresh”, „Internet w telefonie” oraz
„Pakiety Play Online w telefonie”), dostępnych łącznie z Ofertą Play Fresh, chyba że warunki innych Ofert
Promocyjnych stanowią inaczej.
12. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania
przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny
sposób podana do wiadomości publicznej.
13. Treść niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej www.playmobile.pl.
14. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników lub Cenniku Oferty Play Fresh.
15. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt 14 powyżej.
16. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty, a postanowieniami dokumentów wskazanych
w pkt. 14 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
17. 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 ruchu pochodzącego z innych sieci telekomunikacyjnych;

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;
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c)
d)

nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
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”;
nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;

f)
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.

18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt 17 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.
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