REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „BONUS NA
STARTERZE” DLA OFERTY PLAY NA KARTĘ SURF
OBOWIĄZUJE OD 20.12.2016 R. DO ODWOŁANIA.
OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „BONUS NA STARTERZE” DLA OFERTY PLAY
NA KARTĘ SURF
1.

Regulamin usługi „Bonus na starterze” skierowany jest do Użytkowników Oferty Play na Kartę Surf.

2.

Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 20.12.2016 r. do odwołania dokonają
Aktywacji Zestawu Startowego Play na Kartę Surf o wartości 3 zł.
Użytkownik otrzymuje 2 GB na transmisję danych, zwane dalej „Bonusem”.

3.
4.
5.

Bonus zostanie uruchomiony w ciągu 24 godzin od dokonania Aktywacji Zestawu Startowego, o którym mowa w pkt. 2
niniejszej Oferty.
Bonus może być wykorzystany przez Użytkownika w ciągu 30 dni od dnia przyznania.

6.

Darmowe jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach niniejszej Oferty Promocyjnej są rozliczane w pierwszej
kolejności przed Pakietem Złotówek.

7.

Po wykorzystaniu Bonusu korzystanie z transmisji danych odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Play
na Kartę Surf, tj. transmisja danych będzie Bezpłatna, a szacunkowa maksymalna prędkość transmisji wyniesie 32 kb/s.

8.

Operator świadczy usługę dostępu do Internetu w oparciu o własną infrastrukturę telekomunikacyjną i jej zasięg nie obejmuje
całości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Operator informuje o możliwości świadczenia w przyszłości Usług

Telekomunikacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej innych krajowych operatorów (partnerów
roamingowych Operatora). Orientacyjna mapa zasięgu dostępna jest na stronie www.play.pl lub w Punktach Sprzedaży
P4.
9.

Korzystanie z usług Operatora wymaga posiadania urządzenia obsługującego technologię przesyłu danych w sieci Play.
Oferowane przez Operatora telekomunikacyjne Urządzenia końcowe, oznaczone jako 4G LTE i 4G LTE ULTRA,
obsługują zarówno technologię HSPA+ (sieć 4G w Play), jak i LTE. Dodatkowo urządzenia oznaczone jako 4G LTE
ULTRA posiadają także funkcjonalność obsługi agregacji pasm częstotliwości w technologii LTE (w niektórych
przypadkach korzystanie z technologii LTE może wymagać aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w
telekomunikacyjnym Urządzeniu końcowym). Urządzenia oznaczone jako 4G LTE ULTRA mogą różnić się między sobą
zakresem obsługi zagregowanych pasm częstotliwości.
10. Bonus można wykorzystać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z
zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że
Użytkownik może korzystać ze środków przyznanych przed odwołaniem do końca okresu ich ważności. Informacja o
odwołaniu usługi zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.
12. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą 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 na Kartę Surf.
13. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt. 12 powyżej.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów
wskazanych w pkt. 12 regulaminu niniejszej usługi, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter
nadrzędny.
15. 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.
16. W ramach niniejszej usługi 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;
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b)

nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie
połączeń za po- mocą 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)
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 w celu
obsługi tego ruchu lub przy wykorzystaniu kart w marketingu bezpośrednim (zakaz dotyczy Użytkownika
działającego jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);

h)

nie wykorzystywać kart SIM/USIM do masowego rozsyłania informacji (SMS lub MMS) przeznaczonych
bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika lub innego podmiotu, lub
w inny sposób służący osiągnięciu efektu handlowego (zakaz dotyczy Użytkownika działającego jako
przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy);

17.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 16 regulaminu niniejszej usługi, Operator
może zawiesić świadczenie Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
18. Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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