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Regulamin Promocji 
„Bezpieczna Rodzina na Święta” w wersji  
Standard/Premium  
dla Abonentów sieci Play  

Ten regulamin obowiązuje od 5 listopada 2020 do 31 stycznia 2021 roku. 

 

 

I. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI 

1. Z Promocji może skorzystać każdy Abonent, który w okresie od 5 listopada 2020 do 7 stycznia 2021  po raz pierwszy 

zamówi Usługę Bezpieczną Rodzina w wariancie Standard bądź Premium w trakcie zawierania umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych w Sieci Play (lub aneksu do takiej umowy) w Punkcie Sprzedaży sieci P4. 

2. W ramach niniejszej Promocji, w przypadku zamówienia przez Abonenta Usługi wariancie Standard lub Premium po 

raz pierwszy - dostęp do Usługi w pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym oraz następującym po nim trzech 

pełnych Okresach Rozliczeniowych jest Bezpłatny. 

3. Po upływie okresu wskazanego w pkt 2 powyżej (o ile Uczestnik Usługi nie dokona jej dezaktywacji) Usługa będzie 

cyklicznie odnawiana i płatna zgodnie z pkt III Regulaminu Usługi „Bezpieczna Rodzina” w wersji Standard/Premium 

dla Abonentów i Użytkowników Prepaid/MIX sieci Play.  

II. DODATKOWE INFORMACJE 

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie zdefiniowane w niej, należy rozumieć          

zgodnie z ich definicją w  Regulaminie Usługi „Bezpieczna Rodzina” w wersji Standard/Premium dla Abonentów i Użyt-

kowników Prepaid/MIX sieci Play. 

5. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji, bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwoła-

nie nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informację o odwołaniu Promocji opublikujemy 

na stronie internetowej www.play.pl/uslugi/bezpieczna-rodzina/ lub w inny sposób, którym podamy do wiadomości pu-

blicznej. 

6. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio Regulamin Usługi „Bezpieczna Ro-

dzina” w wersji Standard/Premium dla Abonentów i Użytkowników Prepaid/MIX sieci Play. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych 

powyżej, postanowienia tego regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 
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