Regulamin Promocji:
„Zapłać z Play za pakiet Player (bez reklam) 1 grosz”
Ten regulamin obowiązuje od 2 listopada 2021 do wyczerpania pakietów promocyjnych, jednak nie dłużej niż do
31.12.2021 roku.

I.

Kto i jak może skorzystać z Oferty Promocyjnej
Z promocji możesz skorzystać jeżeli:
1.1. korzystasz z oferty abonamentowej w Play albo w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM,
1.2. korzystasz po raz pierwszy z usługi „Zapłać z Play” za produkt „Player (bez reklam) o wartości 8 zł za 30
dni.
1.3. Zamówienia produktu dokonujesz na stronie https://promocja.player.pl/play lub https://sklep.player.pl/.

II. Ogólne warunki promocji
W ramach promocji „Zapłać z Play za pakiet Player (bez reklam) 1grosz” otrzymasz 7,99 zł zniżki na produkt
„Player (bez reklam)” o wartości 8 zł miesięcznie, który zakupisz poprzez usługę „Zapłać z Play – Zakupy
Mobilne”.
Zniżkę 7,99 zł przyznamy na pierwszy zakup dla jednego numeru telefonu (MSISDN) w czasie trwania promocji
od 2 listopada 2021 do wyczerpania pakietów promocyjnych, jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 roku.
Zniżka jest jednorazowa i nie możesz jej wykorzystać na zakup innych produktów dostępnych na
https://sklep.player.pl/.
Możesz skorzystać z promocji tylko raz dla jednego numeru telefonu (MSISDN).
Jeżeli zwrócisz produkt, utracisz możliwość skorzystania ze zniżki ponownie. W takim przypadku kolejny zakup
nie będzie objęty promocją.

III. Zasady korzystania z promocji
Na platformie https://sklep.player.pl/ lub na stronie https://promocja.player.pl/play zobaczysz pełną cenę produktu
„Player (bez reklam)” na 30 dni, równą 8 zł.
Zaakceptuj pełną cenę produktu i wybierz „ZAPŁAĆ Z PLAY”. Wpisz numer telefonu na abonament w Play albo
w Red Bull MOBILE i przepisz kod PIN z wiadomości SMS w celu aktywacji subskrypcji.
Po zakupie, w ciągu 1 godziny otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyznania zniżki 7,99 zł i zakupu w cenie
promocyjnej 1 grosz.
Na fakturze uwzględnimy zniżkę 7,99 zł dla produktu „Player (bez reklam)”, który kupiłeś za 1 grosz za
pośrednictwem usługi „Zapłać z Play – Zakupy Mobilne”.

IV. Dodatkowe informacje o Promocji
W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Regulaminu Oferty Promocyjnej Usługi „Zapłać z Play – Zakupy Mobilne”.
Regulaminy Promocji oraz Usług znajdziesz na stronie www.play.pl.
Organizatorem promocji jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wynalazek 1.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://promocja.player.pl/play oraz na www.play.pl/dcb.

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000217207, REGON 015808609, NIP 951-21-20-077, kapitał zakładowy 48 856 500 zł
Regulamin Promocji: „Zapłać z Play za pakiet Player (bez reklam) 1 grosz:.

strona 1/1

