REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ "BONUS INTERNETU II DO
DOŁADOWANIA W RED BULL MOBILE ENERGY NA KARTĘ"
OBOWIĄZUJE OD 18 MAJA 2017 ROKU DO ODWOŁANIA zmieniony 01.01.2020 r.

I.

OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ „BONUS INTERNETU II DO DOŁADOWANIA W RED BULL
MOBILE ENERGY NA KARTĘ”
1.

Niniejsza Oferta Promocyjna "Bonus Internetu II do doładowania w Red Bull MOBILE Energy na kartę" (zwana dalej "ofertą")
skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących
użytkownikami Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę.
Korzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej jest bezpłatne, co oznacza, że opłata za aktywację i korzystanie z oferty zawarta jest w
kwocie Doładowania konta Użytkownika.
Aktywacja niniejszej oferty następuje wraz z dokonaniem pierwszego Doładowania na dowolną kwotę.

2.
3.

II.

PRZEDMIOT OFERTY PROMOCYJNEJ "BONUS INTERNETU II DO DOŁADOWANIA W RED BULL MOBILE ENERGY NA KARTĘ "
1.

Każdy Użytkownik Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę, automatycznie po każdym Doładowaniu konta otrzyma bezpłatne
MB/GB na korzystanie z transmisji danych („Pakiet”) określone w Tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr 1
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WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

LICZBA BEZPŁATNYCH MB /GB

OKRES WAŻNOŚCI
BEZPŁATNYCH MB/GB

5 zł – 9 zł

100 MB

5 dni

10 zł – 24 zł

1 GB

10 dni

25 zł – 49 zł

10 GB

30 dni

50 zł – 99 zł

20 GB

100 dni

100 – 300 zł

40 GB

150 dni

Liczbę bezpłatnych jednostek rozliczeniowych pozostałych do wykorzystania można każdorazowo sprawdzić wybierając i
zatwierdzając na klawiaturze telefonu kod *107#.
Okres ważności Pakietu upływa ostatniego dnia okresu ważności w godzinie odpowiadającej godzinie jego przyznania.
Pakiety można wykorzystać na transmisję danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej z pełną
prędkością udostępnianą przez Operatora.
W roamingu międzynarodowym w Strefie Euro naliczana jest stawka w wysokości 0,01844224 PLN za 1 MB do wysokości
przyznanego Pakietu lub zgodnie z okresem jego ważności. Po wykorzystaniu Pakietu za doładowanie korzystanie z transmisji
danych odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Red Bull MOBILE Energy na Kartę lub na zasadach określonych w
odpowiednich warunkach Ofert Promocyjnych, jeśli Użytkownik z takich korzysta.
Bezpłatne jednostki rozliczeniowe przyznane w ramach danego Pakietu kumulują się z jednostkami zawartymi w danym Pakiecie
przyznanym na podstawie kolejnego Doładowania wyłącznie, jeżeli Użytkownik dokonał kolejnego Doładowania przed upływem
okresu ważności poprzednio przyznanego Pakietu.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, okres ważności skumulowanych bezpłatnych jednostek rozliczeniowych będzie
równy najdłuższemu okresowi ważności Pakietu podlegającego kumulacji. Okresy ważności Pakietów nie sumują się.
Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z darmowych jednostek rozliczeniowych w ciągu 24 godzin od dokonania
Doładowania konta.
Bezpłatne jednostki rozliczeniowe dostępne w ramach Pakietów są rozliczane w pierwszej kolejności przed Pakietem Złotówek. Po
wykorzystaniu bezpłatnych jednostek rozliczeniowych w ramach Pakietu korzystanie z transmisji danych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 odbywa się na zasadach określonych w Cenniku Oferty Red Bull
MOBILE Energy na kartę.
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III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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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 wykorzystać środki przyznane mu przed odwołaniem, ale kolejne Pakiety nie będą przyznawane. Informacja o odwołaniu
niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.redbullmobile.pl lub w inny sposób podana do
wiadomości publicznej.
Wszelkie wyrazy lub wyrażenia napisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją
zawartą w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników oraz w Cenniku Red Bull
MOBILE Energy na kartę.
Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi dostępnymi dla Oferty Red Bull MOBILE Energy na kartę,
chyba że warunki ofert stanowią inaczej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami Cennika Oferty Red Bull
MOBILE Energy na kartę lub Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych
w pkt. 4 powyżej.
W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej 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;
b. Nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej lub realizowanie połączeń za
pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączania do sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w
których wykorzystywane będą karty SIM/USIM działającej w Sieci Telekomunikacyjnej;
c. Nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d. Nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
e. Nie używać Karty SIM/ USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu "maszyna do maszyna" lub "maszyna
do użytkownika";
f. Nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter Denil of Service.;
g. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na masowym wykorzystywaniu 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).
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w ust .III pkt. 6. niniejszej Oferty Promocyjnej, Operator
może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego
uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie www.redbullmobile.pl.
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