REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ STARTERÓW
INTERNET NA KARTĘ 2.0
obowiązuje od 25.06.2020 r. do odwołania

I.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

1.

Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 25.06.2020 r. do odwołania zakupią Zestaw
Startowy Oferty Internet na Kartę 2.0 w Play i dokonają jego Aktywacji.

II.

PROMOCYJNE ZESTAWY STARTOWE INTERNET NA KARTĘ W PLAY

Tabela nr 1:

Promocyjne Zestawy Startowe
ZESTAWY STARTOWE

Opłata jednorazowa za Zestaw Startowy

0 PLN

5 PLN

9 PLN

19 PLN

9 PLN

5 PLN

7 GB

10 GB

Bez limitu GB
(z pełną prędkością do 30
GB, potem prędkość
ograniczona)

W RAMACH ZESTAWU STARTOWEGO
Pakiet Złotówek na Zestawie Startowym

dodatkowy pakiet MB/GB

1 PLN

5 PLN

500 MB

OKRESY WAŻNOŚCI

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

połączeń internetowych

3 dni

7 dni

7 dni

7 dni

konta Użytkownika

3 + 90 dni

7 + 90 dni

7 + 90 dni

7 + 90 dni

Dodatkowy pakiet MB/GB w ramach Zestawu Startowego, o którym mowa w Tabeli nr 1 powyżej, przyznawany jest po
zakończeniu pierwszego połączenia.
W przypadku dodatkowego pakietu Internetu bez limitu GB przyznawanego w ramach Zestawu Startowego 19 zł, Operator
obniża prędkość transmisji danych Użytkownikowi po przekroczeniu 30 GB transmisji danych. W takim przypadku do końca
okresu ważności pakietu (7 dni) szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 1 Mb/s w przypadku danych
pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.
Transmisja danych w pierwszej kolejności rozliczana jest z dodatkowych pakietów MB/GB, o których mowa w Tabelach nr 1,
a po ich wyczerpaniu z Pakietu Złotówek.
Dodatkowe pakiety MB/GB, o których mowa w Tabelach nr 1, mogą być wykorzystana wyłącznie na transmisję danych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.
Korzystanie z transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro po stawce 18,88 zł za 1GB (naliczanie co 1 kB.
Korzystanie z transmisji danych w Strefie Euro pomniejsza pakiet krajowy.
Dane naliczane są za każde rozpoczęte 500 kB, odrębnie za dane wysłane i odebrane na poziomie protokołu internetowego.
Kwota zawarta w ramach Zestawu Startowego przelicza się na Pakiet Złotówek do wykorzystania na wszystkie usługi
wymienione w Tabelach nr 1, 4, 5, 6, , 8, 9, 10, 11, 12, Cennika Internet na Kartę 2.0 w Play.
Okres ważności konta Użytkownika oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu
Okresu ważności połączeń internetowych, w ciągu których Użytkownik może doładować konto. Po upływie ostatniego dnia
ważności konta Użytkownika konto Użytkownika ulega dezaktywacji, a tym samym dalsze korzystanie z usług nie jest
możliwe.
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IV.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza równoczesnego korzystania z innych Ofert Promocyjnych, chyba
że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyny,
z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl
lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
Treść niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej www.play.pl.
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 Internet na Kartę 2.0 w Play.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych
w pkt. IV.4 powyżej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt.
IV.4 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
7.1.
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;
7.2.
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;
7.3.
nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
7.4.
nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
7.5.
nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny”
lub „maszyna do użytkownika”
7.6.
nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service
7.7.
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)
7.8.
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. IV.7 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.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
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