
 

Regulamin usługi promocyjnej 
„Facebook Zero” 

Obowiązuje od dnia 25 listopada 2010 do odwołania. 
 
 
I  Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin opisuje zasady świadczenia usługi promocyjnej „Facebook Zero” (zwanej 

dalej „usługą”), z której korzystać mogą wszyscy Abonenci, Abonenci ofert typu Mix i Użytkownicy 
Sieci Telekomunikacyjnej P4, zwani dalej „użytkownikami”. 

 
II  Podstawowe informacje  
1. Usługa jest dostępna od dnia 25 listopada 2010 roku do odwołania. 
2. Usługa polega na udostępnieniu użytkownikom specjalnie przygotowanej wersji portalu 

społecznościowego Facebook („portal”) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w Telefonie, 
bądź w Urządzeniu (np. sprzęt komputerowy). Dostęp do usługi jest Bezpłatny i nie wymaga od 
użytkownika żadnej dodatkowej aktywacji. 

3. Dostęp do usługi realizowany jest poprzez Telefon, bądź Urządzenie (np. sprzęt komputerowy) za 
pośrenictwem Karty SIM/USIM po wpisaniu przez użytkownika w przeglądarce adresu 
http://0.facebook.com. Połączenie z tym adresem może zostać zrealizowane zarówno przez APN 
WAP jak i APN Internet. 

4. Specjalny dostęp do portalu polega na Bezpłatnym wyświetleniu jego zawartości w wersji tekstowej, 
pozbawionej treści multimedialnych – zdjęć, filmów i odnośników do zewnętrznych serwisów WWW.  

5. Zamiast multimediów użytkownik zobaczy link tekstowy do odpowiednich treści. Po wyborze linku, 
użytkownik otrzyma w czasie rzeczywistym systemową informację, że opuszcza Bezpłatną, 
tekstową część portalu oraz zostanie zapytany, czy zgadza się na obciążenie opłatą za transmisję 
danych. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej spowoduje wczytanie żądanej treści multimedialnej i 
naliczenie opłaty za transmisję danych zgodnie z Cennikiem Oferty, z której korzysta użytkownik.  

6. Klient w każdym momencie może powrócić do specjalnej, darmowej wersji portalu, jednakże P4 sp. 
z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie skonfigurowany telefon Klienta. W takiej sytuacji 
zaleca zawieszenie połączenia transmisji danych, poprawne skonfigurowanie telefonu i powtórne 
połączenie się ze stroną http://0.facebook.com. Poprawne skonfigurowanie oznacza prawidłowe 
ustawienia dla połączeń przez APN WAP, bądź Internet. 

 
III  Opłaty 
1. Transmisja danych w ramach usługi, w zakresie opisanym w części II pkt 4 niniejszego 

regulaminu, w okresie od 25 listopada do odwołania jest Bezpłatna, co oznacza, że opłata za 
transmisję danych zawarta jest odpowiednio w kwocie Abonamentu albo w kwocie Doładowania. 

2. Transmisja danych jest Bezpłatna tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4. Korzystanie z usługi w roamingu międzynarodowym 
spowoduje naliczenie opłaty za transmisję danych zgodnie z Cennikiem Oferty, z której korzysta 
użytkownik. 

3. W przypadku ofert, w których Klient jest rozliczany za czas trwania połączenia transmisji danych (w 
minutach), zapis z punktu 1 nie obowiazuje. W tych przypadkach, opłata za przetransferowane 
dane nadal nie jest naliczana, ale Klient jest obciążany za czas trwania połączenia na warunkach 
obowiązujących w danej ofercie promocyjnej. 

http://0.facebook.com/


 

 
IV  Zakres świadczonej Usługi Promocyjnej  
1. P4 nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przekazywane podczas korzystania z usługi.  
 
V  Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają odpowiednio 

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów, 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu dla Abonentów, 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla 
Użytkowników, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 
sp. z o.o. dla Abonentów Play Online na Kartę z modemem, Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników, Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play, Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix, Abonentów 
Play Mix II, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla 
Abonentów Mix oraz odpowiednie Cenniki Ofert, z których korzysta Klient.  

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej a postanowieniami 
dokumentów wskazanych w ust. 1 powyżej, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą 
miały charakter nadrzędny. 

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu dużą literą należy 
rozumieć zgodnie z ich  definicją zawartą w dokumentach wskazanych w ust. 1 powyżej. 

4. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania niniejszej 
Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu lub zmianie 
niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.playmobile.pl 
lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

 
 

http://www.playmobile.pl/

