REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „STARTER Z 15 GB I CYKLICZNĄ USŁUGĄ
SOLO M” DLA OFERTY FORMUŁA PLAY NA KARTĘ
Obowiązuje od 28.05.2020 r. do odwołania

I.
1.
2.

3.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ
Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 28.05.2020 r. do odwołania dokonają Aktywacji Zestawu Startowego
Formuła Play na Kartę o wartości 25 zł.
Aktywacji można dokonać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy zrealizowanego krajowego połączenia wychodzącego, wysłania SMS,
pobrania transmisji danych, sprawdzenia stanu konta kodem *101# lub Doładowania wykonanego za pośrednictwem kanałów zdalnych np. aplikacji
mobilnej Play24, strony doładowania.play.pl.
W ramach Zestawu Startowego Użytkownik otrzymuje:
3.1.
Jednorazowo pakiet 15 GB na krajową transmisję danych oraz w Strefie Euro (W Strefie Euro mogą być naliczane dopłaty zgodnie z zasadami wskazanymi w Cenniku).
a. Pakiet zostanie włączony w ciągu 24 godzin po aktywacji Startera i jest używany w pierwszej kolejności.
b. Pakiet jest bezpłatny, ważny 32 dni kalendarzowe i o jego przyznaniu Użytkownik zostanie poinformowany SMS-em.
c. Nie można zrezygnować z przyznanego pakietu.
d. Liczbę jednostek pozostałych do wykorzystania na transmisję danych można każdorazowo sprawdzić wybierając i zatwierdzając na
klawiaturze telefonu krótki kod *108#.
e. Po wykorzystaniu 15 GB korzystanie z transmisji danych odbywa się na zasadach Oferty Promocyjnej „Solo M” opisanej poniżej
f. Niewykorzystane jednostki usługi na transmisję danych przepadają.
3.2.
Usługę cykliczną „Solo M” (Formuła SOLO), w skład której wchodzą nielimitowane krajowe SMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych, nielimitowane minuty do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz na numery stacjonarne (nie dotyczy połączeń na numery
specjalne, infolinie, audioteksty oraz numery abonenckich usług specjalnych „AUS”), pakiet 10 GB internetu, który możesz wykorzystać na
transmisję danych (nie dotyczy roamingu międzynarodowego). Transmisja rozliczana jest co 100 KB (za każde rozpoczęte 100 KB transmisji danych), W ramach pakietu 10 GB na transmisję danych, w Strefie Euro masz do wykorzystania 2,58 GB po wstawce 7,32 zł za GB, a
potem korzystasz z internetu w roamingu w Strefie Euro po stawce 23,07 zł za GB.
a. Usługa zostanie włączona w ciągu 24 godzin po aktywacji Startera. , a wraz z nią pobrane zostaną środki z konta głównego klienta w
wysokości 25 zł.
b. Usługa zostanie włączona w wersji cyklicznej co oznacza, że będzie odnawiać się automatycznie co miesiąc, jeżeli Użytkownik zapewni środki na koncie głównym.
c. O odnowieniu usługi Użytkownik zostanie poinformowany SMS-em.
d. Po wykorzystaniu 10 GB korzystanie z transmisji danych odbywa się na zasadach określonych w cenniku Oferty Formuła Play na Kartę.
e. Usługa ważna jest przez miesiąc od momentu przyznania: opłata w wysokości 25 zł jest pobierana i pakiet jest przyznawany co
miesiąc. W przypadku gdy w danym miesiącu nie występuje dzień miesiąca odpowiadający dniu pobrania opłaty, opłata zostanie
pobrana dnia poprzedzającego ustalony dzień pobrania. Usługa jest przyznawana między 0:00 a 1:00, do czasu przyznania pakietu
korzystasz z Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z zasadami, które określiliśmy w Cenniku Oferty Formuła Play na Kartę. Abyśmy
mogli odnowić pakiet, musisz posiadać na koncie wystarczającą ilość środków (równą opłacie za pakiet). Musisz też utrzymać Okres
ważności połączeń wychodzących. Jeżeli nie spełnisz tych warunków w dzień pobrania opłaty, nie przyznamy pakietu i nie pobierzemy
opłaty. Aby ponownie aktywować usługę można to zrobić jednym ze sposobów opisanych w pkt. g poniżej.
f. Jeżeli stracisz okres ważności połączeń wychodzących w czasie korzystania z usługi, nie będziesz mógł dalej z niej korzystać, chyba,
że doładujesz konto i przedłużysz okres ważności połączeń wychodzących.
g. Usługę „Solo M” możesz wyłączyć w jeden z poniższych sposobów:

(a)
(b)
(c)
(d)
h.

wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod *111* 978*2#,
wyślij SMS-a pod numer 111 o treści STOP.978,
wybierz na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji promocje wybierz odpowiednią opcję,
zaloguj się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Pakiety”.

Niewykorzystana część usługi przepada i nie sumuje się z kolejną, przyznaną usługą.
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II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

Zmiana taryfy na inną powoduje wyłączenie tej Oferty Promocyjnej.

3.

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 cykliczny Pakiet będzie przyznawany tak długo jak długo
Użytkownik będzie spełniał wymogi jego przyznawania, ale nie będzie można aktywować usługi na nowo. Informacja o odwołaniu usługi zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
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 Cennika Formuła Play na Kartę.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 4 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 4 regulaminu
niniejszej usługi, postanowienia regulaminu niniejszej usługi będą miały charakter nadrzędny.
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.
W ramach niniejszej usługi Użytkownik zobowiązuje się:
8.1.
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;
8.2.
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;
8.3.
nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
8.4.
nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
8.5.
nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do
użytkownika”
8.6.
nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service
8.7.
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);
8.8.
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);
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 8 regulaminu niniejszej usługi, Operator może zawiesić świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Regulamin niniejszej usługi jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej, nie zabrania korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w Twojej ofercie, chyba, że
warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
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