REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „NISKA STAWKA
ZA INTERNET” DLA OFERTY PLAY NA KARTĘ ODNOWA
OBOWIĄZUJE OD 13.04.2017 R. DO ODWOŁANIA
SZCZEGÓŁY OFERTY PROMOCYJNEJ „NISKA STAWKA ZA INTERNET”
1.

Oferta Promocyjna „Niska stawka za Internet” skierowana jest do wszystkich Użytkowników Oferty Play na Kartę
odNOWA.

2.

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, każdy Użytkownik, który aktywuje Ofertę Play na Kartę odNOWA w trakcie
obowiązywania niniejszej Oferty Promocyjnej, będzie mógł korzystać z transmisji danych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zasięgu sieci Telekomunikacyjnej po stawce 0,01 PLN za każde rozpoczęte 500 kB
transmisji danych, z prędkością określoną w Cenniku Oferty Play na Kartę odNOWA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.

Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba, że ich
warunki czy regulaminy informują o zasadach wykluczenia.

4.

Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania
przyczyny. Wraz z odwołaniem korzystanie z transmisji danych będzie płatne zgodnie z Cennikiem Oferty Play na Kartę
odNOWA. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób
podana do wiadomości publicznej.

5.

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 odNOWA.

6.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów
wskazanych w pkt. 5 powyżej.

7.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów
wskazanych w pkt. 5 niniejszego regulaminu, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały charakter nadrzędny.

8.

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.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.play.pl.

9.

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS

0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł
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