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Regulamin Promocji  

„Polecaj znajomym płatności z Play” 
 

 

I. Definicje 

 

Płatności z Play – płatności za Produkty Cyfrowe lub bilety realizowane w ramach usług „Zapłać z Play” lub „Zamów 

z Play” dostępne w wybranych sklepach/aplikacjach wymienionych na stronie www.play.pl/dcb; 

Polecający -  Użytkownik, który dokonał Zgłoszenia Polecenia i który korzystał z Płatności z Play w ciągu ostatnich 

90 dni przed Zgłoszeniem Polecenia; 

Polecany – Użytkownik wskazany przez Polecającego w Zgłoszeniu Polecenia, który nie korzystał z Płatności z 

Play w ciągu ostatnich 365 dni przed Zgłoszeniem Polecenia. Polecanym nie może być Użytkownik korzystający z 

numeru telefonu należącego do Polecającego ani należący do tego samego właściciela co numer telefonu 

Polecającego; 

Produkt Cyfrowy– produkt, usługa cyfrowa lub bilet w sklepie lub aplikacji wymienionej na stronie www.play.pl/dcb, 

w której dostępne są Płatności z Play. 

Skuteczne Polecenie – polecenie uprawnionego Polecanego przez uprawnionego Polecającego, zakończone 

pierwszym Zakupem Promocyjnym Polecanego; 

Użytkownik – abonent korzystający z oferty abonamentowej lub oferty na kartę/mix w Play albo w Red Bull Mobile 

posiadający aktywną kartę SIM; 

Weryfikacja – proces weryfikacji Polecającego i Polecanego pod kątem spełniania warunków określonych w 

niniejszym Regulaminie i uprawnienia do skorzystania z promocji zakończony wiadomością SMS z informacją o 

statusie weryfikacji; 

Zakup Promocyjny – Płatność z Play w ramach promocji, przez uprawnionego użytkownika będącego Polecającym 

lub odpowiednio Polecanym, dokonany w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej przyznanie zniżki; 

przy realizacji którego uprawniony Użytkownik uzyskał zniżkę do 15 zł. 

Zgłoszenie Polecenia – wiadomość SMS na numer 320 zawierająca 9-cio cyfrowy numer telefonu Użytkownika 

Polecanego, wysłana przez Polecającego w okresie trwania promocji. 

 

II. Ogólne warunki promocji 

 Organizatorem promocji jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 Promocja obowiązuje w okresie od 02.11.2021r. do 31.12.2021r. 

 Z promocji możesz skorzystać jeżeli korzystasz z oferty abonamentowej lub oferty na kartę/mix w Play albo 

w Red Bull MOBILE i masz aktywną kartę SIM i: 

a. jesteś Polecającym i korzystałeś z Płatności z Play w ciągu ostatnich 90 dni albo 

b. jesteś Poleconym i zostałeś polecony przez znajomego (Polecającego) i nie korzystałeś z Płatności z Play 

w ciągu ostatnich 365 dni. 
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 W ramach Promocji, Polecający otrzyma zniżkę do 15 zł na dowolną Płatność z Play za każde Skuteczne 

Polecenie znajomego do korzystania z Płatności z Play zakończone Zakupem Promocyjnym przez Polecanego. 

Na skorzystanie z Zakupu Promocyjnego ze zniżką Polecający ma 7 dni od otrzymania wiadomości SMS, która 

wysyłana jest po skorzystaniu z Zakupu Promocyjnego przez Polecanego. 

 

 W ramach Promocji, Polecany otrzyma zniżkę do 15 zł na dowolną Płatność z Play jeśli znajomy wysłał 

Zgłoszenie Polecenia podając numer telefonu Polecanego. Skuteczne Polecenie jest potwierdzane przez 

wiadomość SMS. Na skorzystanie z Zakupu Promocyjnego na pierwszy dowolnie wybrany Produkt Cyfrowy w 

ramach Płatności z Play Polecany ma 7 dni od otrzymania wiadomości SMS potwierdzającej Skuteczne 

Polecenie. 

 Zniżka jest jednorazowa i nie można jej wykorzystać na zakup kilku różnych Produktów Cyfrowych. 

 Jeżeli kupiłeś Produkt Cyfrowy za mniej niż 15 zł - nie możesz wykorzystać pozostałej kwoty zniżki na kolejną 

Płatność z Play. 

 Możesz skorzystać z promocji wiele razy jako Polecający i tylko raz jako Polecany. 

 Warunkiem skorzystania z promocji jest wysłanie przez Polecającego Zgłoszenia w okresie trwania promocji i 

pozytywny wynik Weryfikacji. 

 

III. Opłaty za Zakup Promocyjny 

 Na platformie/ w sklepie zobaczysz pełną cenę wybranego Produktu Cyfrowego. 

 Zniżka naliczana jest w momencie dokonania Zakupu Promocyjnego przez uprawnionego Użytkownika 

(Polecającego lub Polecanego). 

 Po Zakupie Promocyjnym, nie później niż w ciągu 24 godzin otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyznania 

zniżki. 

 Użytkownikom ofert abonamentowych zniżkę do 15 zł uwzględnimy na fakturze za Zakup Promocyjny. Opłatę 

za Produkt Cyfrowy zakupiony ze zniżką naliczamy w następujący sposób: 

 jeżeli cena Produktu Cyfrowego jest wyższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz nazwę Produktu Cyfrowego 

oraz opłatę za Produkt Cyfrowy pomniejszoną o 15 zł; 

 jeżeli cena Produktu Cyfrowego  jest równa bądź niższa niż 15 zł – na fakturze zobaczysz nazwę Produktu 

Cyfrowego oraz opłatę za Produkt Cyfrowy w wysokości 1 grosz. 

 Użytkownikom ofert na kartę/mix zniżkę do 15 zł uwzględnimy bezpośrednio przy Zakupie Promocyjnym 

pobierając odpowiednio mniejszą opłatę w następujący sposób:  

 jeżeli cena Produktu Cyfrowego jest wyższa niż 15 zł – pobierzemy z środków na koncie  o 15 zł mniej niż 

cena nominalna Produktu Cyfrowego; 

 jeżeli cena Produktu Cyfrowego  jest równa bądź niższa niż 15 zł – pobierzemy z środków na koncie opłatę 

w wysokości 1 grosz; 

 Użytkownik ofert na kartę/mix aby skorzystać z Zakupu Promocyjnego powinien posiadać na środki na 

koncie w wysokości nominalnej ceny Produktu Cyfrowego.  
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IV. Postanowienia końcowe 

 

 W kwestiach nieuregulowanych przez ten Regulamin mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

regulaminów usług „Zapłać z Play” lub „Zamów z Play”. 

 Użytkownicy ofert na kartę/mix mogą dokonywać Płatności z Play tylko w wybranych sklepach/aplikacjach 

zgodnie z regulaminem usługi „Zamów z Play” wyszczególnionych na stronie www.play.pl/dcb. 

 Regulaminy Promocji oraz usług „Zapłać z Play” lub „Zamów z Play” znajdziesz na stronie www.play.pl. 

http://www.play.pl/dcb/polecaj

