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REGULAMIN PAKIETÓW DODATKOWYCH W RBM 

SIEMA 

Ważny od 22 lutego 2018 roku. Zmieniony 01.01.2021 r. 

 

I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PAKIETÓW  

1. Każdy, kto ma taryfę: RBM SieMa. 

2. Jeśli nie pamiętasz, z jakiej oferty korzystasz, wpisz i zatwierdź w telefonie kod: *111*49*1#. 

 

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PAKIETÓW  

1.  Dostępne są cztery limity transmisji danych:  

1.1. 1 GB 

1.2. 2 GB 

1.3. 5 GB 

1.4. 10 GB 

2. W ramach pakietów możesz mieć aktywny tylko jeden pakiet danego rozmiaru w tym samym czasie. Możliwe jest natomiast 

jednoczesne po-siadanie kilku pakietów o różnych rozmiarach. Środki przyznawane w ramach poszczególnych pakietów 

sumują się.  

3. Pakiety są cykliczne, co znaczy, że odnowią się z kolejnym Okresem Rozliczeniowym. 

4. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym wybrany pakiet przyznawany jest do godziny 01:00 pierwszego dnia ka-

lendarzowego następującego po dniu, w którym nastąpiło zlecenie aktywacji. W każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym, 

limit transmisji danych w ramach wybranego pakietu przyznawany jest pomiędzy godziną 00:00 a 01:00.  

5. W pierwszym niepełnym Okresie Rozliczeniowym otrzymasz inny limit transmisji danych. Jest on proporcjonalny do liczby 

dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego. 

6. Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym przekroczysz 10 GB, wykorzystasz środki na transmisję danych przyznanych w ramach 

Oferty Promocyjnej oraz innych aktywnych pakietów przeznaczonych na transmisję danych, P4 obniży prędkość transmisji 

danych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych 

wynosi 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych. 

7. W ramach pakietów możesz korzystać z Internetu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu własnej infrastruktural-

nie Sieci Telekomunikacyjnej P4 oraz w Strefie Euro – przy wykorzystaniu ustawień APN. 

8. Limit GB dla korzystania z transmisji danych w Strefie Euro wynosi: 

8.1. 0,93 GB dla pakietu 1 GB 

8.2. 1,17 GB dla pakietu 2 GB 

8.3. 1,40 GB dla pakietu 5 GB 

8.4. 1,75 GB dla pakietu 10 GB 



 

P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  

numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48 856 500,00 złotych. 
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Użycie transmisji danych w Strefie Euro pomniejsza Twój pakiet krajowy. Po wykorzystaniu Limitu GB transmisja danych w 

Strefie Euro będzie płatna i rozliczana po stawce 0,01672192 zł za 1MB (taktowanie co 1 kb/s). 

9. W ramach pakietów rozliczamy Transmisję danych co 100 kB – oznacza to, że jednostki z pakietu pobieramy przy każdej 

rozpoczętej transmisji 100 kB. 

III. JAK WŁĄCZYĆ PAKIETY 

1. Wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu wybrany kod:  

a. *111*933*1# dla Dodatkowy pakiet 1 GB 

b. *111*939*1# dla Dodatkowy pakiet 2 GB 

c. *111*936*1# dla Dodatkowy pakiet 5 GB 

d. *111*931*1# dla Dodatkowy pakiet 10 GB 

2. Zaloguj się na stronie www.24.Play.pl, a następnie wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Pakiety i Usługi”. 

3. Otrzymasz od nas SMS-em potwierdzenie zlecenia. Włączymy pakiet maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzy-

mania zlecenia aktywacji. 

 

IV. JAK WYŁĄCZYĆ PAKIETY 

1. Wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu wybrany kod:  

a. *111*933*2# dla Dodatkowy pakiet 1 GB 

b. *111*939*2# dla Dodatkowy pakiet 2 GB 

c. *111*936*2# dla Dodatkowy pakiet 5 GB 

d. *111*931*2# dla Dodatkowy pakiet 10 GB 

2. Zaloguj się na stronie www.24.Play.pl, a następnie wybierz odpowiednią opcję w zakładce „Pakiety i Usługi”. 

3. Otrzymasz od nas SMS-em potwierdzenie zlecenia. Wyłączymy pakiet maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu otrzy-

mania zlecenia aktywacji. 

 

V. OPŁATA ZA SKORZYSTANIE Z PAKIETÓW 

1. Za pakiety pobierana jest stała cykliczna opłata: 

a. 8 zł za Dodatkowy pakiet 1 GB 

b. 10 zł za Dodatkowy pakiet 2 GB 

c. 12 zł za Dodatkowy pakiet 5 GB 

d. 15 zł za Dodatkowy pakiet 10 GB 

2. Opłatę naliczamy w każdym Okresie Rozliczeniowym. Znajdziesz ją na Rachunku Telekomunikacyjnym – jako osobną pozycję.  

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Jeżeli skorzystasz z tego pakietu, możesz również skorzystać z innych usług i Ofert Promocyjnych. 

2. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pakietu  bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie 

wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte. Informację o odwołaniu tego pakietu opublikujemy na stronie internetowej 

www.play.pl lub podamy do wiadomości publicznej w inny sposób. 

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści tego Regulaminu wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą 

odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, w Cenniku Ofert, 

które wymieniliśmy w rozdz. I pkt. 1. 

http://www.24.play.pl/
http://www.24.play.pl/
http://www.play.pl/
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4. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia Usług Tele-

komunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Cennika Ofert oraz Regulaminu Oferty Promocyjnej, który wymieniliśmy 

w rozdz. I pkt. 1.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego Regulaminu a postanowieniami Cennika Oferty, który wymieni-

liśmy  

w rozdz. I pkt. 1 ta Oferta Promocyjna będzie miała charakter nadrzędny.  

6. Wszystkie ceny w tym Regulaminie podaliśmy w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).  

7. Regulamin znajdziesz na stronie internetowej www.redbullmobile.pl.  

 

http://www.redbullmobile.pl/

