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DODATKOWE 10 GB Z PEŁNĄ PRĘDKOŚCIĄ STRONA 1 Z 1 

REGULAMIN USŁUGI DODATKOWE 10 GB Z PEŁNĄ PRĘDKOŚCIĄ 
Obowiązuje od 04.06.2019 r. do odwołania. 

1. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 

2. Z usług: „Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością” (zwanej dalej „usługami”) mogą korzystać Abonenci Oferty Play Internet S,  

Play Internet L oraz Play Internet XL. 

3. Aby skorzystać z usługi w okresie od 04.06.2019 r. do odwołania, należy aktywować usługę na zasadach opisanych poniżej. 

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI 

1. Usługi „Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością” polegają na możliwości aktywacji dodatkowego, jednorazowego pakietu 10 GB, z którego 

można korzystać po przekroczeniu podstawowego pakietu danych do końca okresu rozliczeniowego w zasięgu technologii 4G (HSPA+) i 

LTE w ramach własnej infrastrukturalnie Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. 

2. Jeżeli korzystasz z Oferty Play Internet S i w danym Okresie Rozliczeniowym wykorzystasz limit transmisji danych dostępny w ramach po-

siadanej Usługi Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością nie będziesz miał możliwości korzystania z internetu do rozpoczęcia nowego cyklu 

rozliczeniowego.  

3. Jeżeli korzystasz z Oferty Play Internet L i Play Internet XL i w danym Okresie Rozliczeniowym wykorzystasz limit transmisji danych do-

stępny w ramach posiadanej Usługi Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością obniżymy prędkość transmisji danych do końca danego Okresu 

Rozliczeniowego. W takim przypadku szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych 

i 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.  

4. Niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym jednostki z pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy Rozliczeniowe. 

III. AKTYWOWANIE USŁUGI 

1. Aby aktywować usługę „Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością” należy wykonać jedną z następujących czynności: 

1.1. zlecić aktywację usługi w Punkcie Sprzedaży P4; 

1.2. zlecić aktywację kontaktując się z Obsługą Klienta. 

2. Aby aktywować usługę „Dodatkowe 10 GB z pełną prędkością w Play24” należy zalogować się do aplikacji Play24 lub do serwisu Play24 na 

stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce usługi. 

3. Włączenie usługi następuje do 24 godzin od momentu złożenia dyspozycji aktywacji. 

IV. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PAKIETU 

1. Koszt jednorazowej usługi „Dodatkowe 100 GB z pełną prędkością” to 10 zł 

2. Opłata za pakiet jest naliczana zgodnie z Okresem Rozliczeniowym Abonenta i wyszczególniona na Rachunku Telekomunikacyjnym  

w oddzielnej pozycji.  

3. Opłata za pakiet jest pobierana zawsze w pełnej kwocie, niezależnie od dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zlecisz aktywację. 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem,  

że odwołanie niniejszego regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o odwołaniu niniejszego 

regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą 

odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Cenniku 

Oferty Play Internet. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie będzie miał odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunika-

cyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Cennik Oferty Play Internet. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl. 

5. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie 

wskazano inaczej. 

http://www.24.play.pl/

