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REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ „BONUS NA TRAVELIST” DLA OFERTY 
PLAY NA KARTĘ  
Obowiązuje od 15.12.2021 r. do 31.01.2022 lub wyczerpania kodów rabatowych 

 

I. OGÓLNE WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ 

1. Możesz skorzystać z tej Oferty Promocyjnej, jeżeli jesteś Użytkownikiem jednej z ofert: 

1.1. Play na Kartę Rok Ważności Konta, 

1.2. Play na Kartę odNOWA,  

1.3. Play na Kartę, 

1.4. Play na Kartę Lubię to!, 

1.5. Formuła Play na Kartę, 

1.6. Internet na Kartę, 

1.7. Internet na Kartę 2.0. 

oraz w ramach tej oferty włączysz w trakcie obowiązywania promocji po raz pierwszy jeden z Pakietów:  

• Solo L za 30 zł - rozmowy, SMS-y i 15 GB - cykliczny i jednorazowy  

• Solo L za 30 zł - rozmowy, SMS-y i 30 GB po doładowaniu w aplikacji Play24  

• Solo XL za 35 zł - rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet  

• Solo XL za 35 zł - rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet po doładowaniu w aplikacji Play24 

• Solo XXL za 40 zł - rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet  

• Solo XXL Next za 40 zł - rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet po doładowaniu w aplikacji Play24 

• Pakiet 1000 minut na Ukrainę, 30 GB i nielimitowane rozmowy i SMS w Polsce po doładowaniu w aplikacji Play24 – cykliczny 

i jednorazowy 

• Pakiet 1000 minut na Ukrainę, 15 GB i nielimitowane rozmowy i SMS w Polsce - cykliczny i jednorazowy 

• Pakiet 1000 minut na Ukrainę i nielimitowane rozmowy i SMS w Polsce - cykliczny i jednorazowy 

• 1000 minut na Ukrainę + 10GB na Viber 

• Internet bez limitu w Play Internet na Kartę - cykliczny i jednorazowy 

• Pakiet - Miesiąc bez limitu za 50 zł - cykliczny i jednorazowy 

• Pakiet - Miesiąc bez limitu za 50 zł po doładowaniu w aplikacji Play24 - cykliczny i jednorazowy 

2. W ramach tej oferty otrzymujesz kod rabatowy o wartości 50 zł do wykorzystania na stronie travelist.pl/PLAY. Kod zostanie wysłany 

SMS-em na numer, z którego wysłano SMS, o którym mowa w pkt. II.6.2 

3. Kody rabatowe są ważne do 30.06.2022 r.  

4. Z oferty promocyjnej możesz skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu.  

5. Z oferty Promocyjnej możesz skorzystać do 31.01.2022 r. lub do wyczerpania kodów rabatowych.  

 

II. JAK SKORZYSTAC Z OFERTY PROMOCYJNEJ 

6. Aby otrzymać kod rabatowy w ramach tej Oferty Promocyjnej należy: 

6.1. W trakcie obowiązywania promocji aktywować jeden z Pakietów wymienionych w punkcie 1, 

6.2. Z numeru, na którym został aktywowany jeden z Pakietów wysłać SMS na bezpłatny numer 8022 o treści „BONUS” 

do 31.01.2022 r.  W momencie wysłania SMS-a musisz mieć dodatnie saldo środków na koncie (wystarczy 1 grosz). 

7. Żeby skorzystać z kodu rabatowego należy: 

7.1. zarejestrować się na stronie travelist.pl/PLAY, 

7.2. podać numer telefonu oraz adres mailowy, 

7.3. wyrazić zgodę na komunikację marketingową. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8. 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. Informacja o odwołaniu usługi zostanie opublikowana  

na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.  
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9. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia wpisane w treści niniejszego regulaminu wielką literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym regulaminie, należy 

rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla 

Użytkowników lub Cenniku Oferty, z której korzystasz.   

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, stosuje się postanowienia dokumentów, które wymieniliśmy w punkcie 8. 

11. Jeżeli będą rozbieżności między regulaminem a dokumentami z punktu 8, to postanowienia tego regulaminu będą miały charakter 

nadrzędny. 

12. W ramach tej Oferty Promocyjnej zobowiązujesz się, że: 

12.1. nie będziesz kierował bez naszej zgody, do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za 

pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Twojej Karty SIM/USIM ruchu pochodzącego z innych sieci 

telekomunikacyjnych, 

12.2. nie będziesz stosował bez naszej 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, 

12.3.  nie będziesz generował sztucznego ruchu, który nie służy wymianie informacji, 

12.4. nie będziesz używał Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych, 

12.5. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” 

lub „maszyna do użytkownika”, 

12.6. nie będziesz używał Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service, 

12.7. nie będziesz wykorzystywał 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 ten dotyczy Użytkownika, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy,  

12.8. nie będziesz wykorzystywał 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 ten dotyczy Użytkownika, który działa jako przedsiębiorca lub na rzecz innego przedsiębiorcy. 

13. Jeżeli naruszysz postanowienia z punktu 11, możemy zawiesić świadczenie Usług.  

14. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.  

 


