REGULAMIN promocji "Przymierz się do Muzyki”
dla Abonentów
(obowiązuje w dniach 1.04.2009-31.12.2009)
Ogólne warunki skorzystania z Promocji "Przymierz się do Muzyki"
1. Promocja „Przymierz się do Muzyki”, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Promocją”, skierowana jest do wszystkich Abonentów.
2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest aktywacja usługi Muzyka na Czekanie w okresie od 1
kwietnia 2009 od godz. 1:00 do 31 grudnia 2009 r. do godz. 23:00.
3. KaŜdy Abonent moŜe skorzystać z Promocji jeden raz dla jednego numeru MSISDN.
Szczegóły dotyczące Promocji „Przymierz się do Muzyki”
4. Promocja umoŜliwia aktywację usługi Muzyka na czekanie na promocyjnych warunkach, które
polegają na nienaliczaniu Opłaty za Usługę od momentu aktywacji Usługi do końca pierwszego
pełnego Okresu Rozliczeniowego po aktywacji Usługi. Po tym okresie Opłata za Usługę
naliczana jest zgodnie z warunkami Regulaminu usługi „Muzyka na czekanie”.
5. Deaktywacja Usługi jest moŜliwa w dowolnej chwili w sposób opisany w Regulaminie Usługi
„Muzyka na czekanie”.
6. W ramach Promocji moŜna aktywować usługę Muzyka na Czekanie z darmowym utworem
„Drum’n’Bass” wpisując i zatwierdzając kod *111*19*1# lub z dowolnie wybranym utworem przez
wysłanie SMS, stronę www.playmobile.pl lub wap.playmobile.pl (zgodnie z regulaminem usługi
Muzyka na czekanie).
Dodatkowe Informacje
7. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu.
8. Skorzystanie z niniejszej Promocji nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych
dostępnych zgodnie z ich zasadami.
9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji w dowolnym czasie, z
zastrzeŜeniem ochrony praw nabytych osób, które skorzystały z Promocji. Wszelkie zmiany stają
się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.playmobile.pl
10. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w dowolnym czasie, z zastrzeŜeniem
ochrony praw nabytych osób, które skorzystały z Promocji. Odwołanie promocji następuje z
chwilą opublikowania informacji na stronie www.playmobile.pl
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminem
usługi „Muzyka na czekanie”.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.playmobile.pl oraz Punktach
SprzedaŜy P4.
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