Regulamin akcji „Testuj funkcje Wirtualnej Centralki”
obowiązuje od 15.05.2020 r.
Ogólne warunki udziału w Akcji „Testuj funkcje Wirtualnej Centralki”
1) Akcja „Testuj funkcje Wirtualnej Centralki" (zwana w dalszej części niniejszego
Regulaminu Akcją „Testuj funkcje Wirtualnej Centralki” lub „Akcją”) organizowana jest
przez operatora sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, nr
rejestrowy E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi 48.856.500,00 złotych (zwaną w
dalszej części niniejszego Regulaminu „Operatorem”).
2) O ile nic innego nie wynika z opisów Usług, w Akcji mogą brać udział Abonenci
korzystający z usługi Wirtualna Centralka w sieci Play (zwani w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Uczestnikami”), w ramach oferty FORMUŁA Stacjonarna, FORMUŁA
UNLIMITED 29,99 lub SIM BIZNES BOX PRO.
3) W ramach Akcji Operator udostępnia Uczestnikom wersje testowe funkcji w ramach
usługi Wirtualna Centralka opisanych w załącznikach do niniejszego Regulaminu
(zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Funkcjami”).
4) Warunkiem przystąpienia do Akcji jest aktywacja dowolnej z Funkcji udostępnianych w
ramach Akcji.
5) Aktywacja Funkcji w ramach Akcji oznacza akceptację poniższego Regulaminu.
Szczegóły dotyczące Akcji „Testuj funkcje Wirtualnej Centralki”
6) Funkcje udostępniane w ramach Akcji, są wersjami testowymi i Operator nie gwarantuje
poprawności działania, terminowości i nieprzerwanego działania Funkcji ani działania
wolnego od błędów. W związku z powyższym, Operator nie ponosi odpowiedzialności,
chyba, że ustawa stanowi inaczej, za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi w
związku z testowaniem Funkcji.
7) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każda z Funkcji może zostać zmodyfikowana,
zawieszona lub wyłączona w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny.
8) Wszystkie Funkcje udostępniane w ramach Akcji, są dla Uczestników Bezpłatne, co
oznacza, że opłata za aktywację, przyznanie i korzystanie z Funkcji zawarta jest w kwocie
Abonamentu.
Dodatkowe Informacje
9) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do zmiany
opisów Funkcji stanowiących załączniki do Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie
zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie www.play.pl, chyba że
zastrzeżono inaczej. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie w zakresie
Bezpłatnego udostępniania Funkcji w ramach Akcji.
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10) Operator zastrzega, że po zakończeniu Akcji dla danej Funkcji może wprowadzić
odpłatność za daną Funkcję. W takim przypadku, Abontent będzie miał możliwość
aktywacji i korzystania z danej Funkcji na zasadach określonych w aktualnym regulaminie
usługi Wirtualna Centralka, po jego zaakceptowaniu.
11) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie poprzez
umieszczenie stosownej informacji na stronie www.play.pl.
12) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej
www.play.pl.
13) W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia regulaminu usługi „Wirtualna Centralka” oraz Regulaminu świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów.
14) Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z dużej litery, a
niezdefiniowane w Regulaminie ani w Załącznikach do Regulaminu należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Cenniku oferty, z której korzysta Abonent,
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów
lub regulaminie usługi „Wirtualna Centralka”.
15) Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część:
Załącznik nr 1 - Opis Funkcji „Aktywna Dystrybucja Połączeń Przychodzących”
Załącznik nr 2 – Opis Funkcji „Ograniczenia połączeń”
Załącznik nr 1
Opis Funkcji „Aktywna Dystrybucja Połączeń Przychodzących”
1) Uczestnicy Akcji „Testuj Funkcje Wirtualnej Centralki” mogą korzystać Bezpłatnie z
testowej wersji Funkcji „Aktywna Dystrybucja Połączeń Przychodzących” (zwanej dalej
również „Funkcją ADPP”), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2) Warunkiem skorzystania z Funkcji ADPP jest aktywacja i skonfigurowanie Funkcji ADPP
w panelu administracyjnym usługi Wirtualna Centralka.
3) Funkcja ADPP umożliwia aktywację scenariusza i listy ADPP, celem skierowania połączeń
nawiązanych z Numerem Głównym na numery dodane do wzorca listy ADPP na
scenariusz aktywowany do listy ADPP.
4) Funkcja ADPP może być aktywowana przez Uczestnika na Numerze Głównym usługi
Wirtualna Centralka.
Załącznik nr 2
Opis Funkcji „Ograniczenia połączeń”
1) Uczestnicy Akcji „Testuj Funkcje Wirtualnej Centralki” mogą korzystać Bezpłatnie z
testowej wersji Funkcji „Ograniczenia połączeń”, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2) Warunkiem skorzystania z Funkcji „Ograniczenia połączeń” jest aktywacja i
skonfigurowanie tej Funkcji w panelu administracyjnym usługi Wirtualna Centralka.
3) Aktywacja Funkcji „Ograniczenia połączeń” jest możliwa po aktywacji funkcji Numer
Wewnętrzny.
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4) Funkcja „Ograniczenia połączeń” umożliwia zdefiniowanie białej lub czarnej listy
numerów i ograniczenie możliwości odbierania lub nawiązywania połączeń w kraju, w
roamingu zagranicznym.
5) Ograniczenia połączeń są aktywowane przez Uczestnika na Numerze Użytkownika
Funkcji.
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