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Regulamin promocji „Nawigacja od Play” 
obowi ązuje od dnia 3 listopada 2008 roku 
 
  

I. Postanowienia ogólne 
 

Organizatorem promocji ”Nawigacja od Play ” (zwanej dalej: „Promocją”) jest P4 Sp. 
z o.o. z siedzibą w (02-677) Warszawie, ul. Taśmowa 7, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 
015808609, numer rejestrowy E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi: 30 708 
500,00 złotych  (zwana dalej „Organizatorem ” i/lub „Operatorem ”). 
 

II. Zasady korzystania z Promocji 
 

1. W Promocji moŜe wziąć udział kaŜda osoba (zwana dalej „Uczestnikiem”), która 
dokona w terminie od 05.11.2008 do 31.03.2009 zakupu telefonu Sony Ericsson 
C702 w punktach sieci sprzedaŜy Organizatora.  

2. Promocja polega na tym, Ŝe przy zakupie kaŜdego telefonu Sony Ericsson C702 
w punktach sieci sprzedaŜy Organizatora Uczestnik ma moŜliwość wgrania przez 
sprzedawcę 7- dniowej testową wersję programu do nawigacji NaviExpert, przy 
czym warunkiem otrzymania przez Uczestnika 7 – dniowej wersji testowej jest 
umoŜliwienie sprzedawcy przez Uczestnika wgrania pliku instalacyjnego na 
zakupiony przez Uczestnika w tymŜe punkcie sieci sprzedaŜy Organizatora 
telefon Sony Ericsson C702 w dniu jego zakupu.  Po wgraniu ww. 7-dniowej 
testowej wersji programu do nawigacji NaviExpert, Uczestnik ma moŜliwość 
otrzymania rocznej wersję programu do nawigacji NaviExpert. Warunkiem 
otrzymania przez Uczestnika rocznej wersji programu do nawigacji NaviExpert 
jest wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 7054. W treści SMS UŜytkownik 
musi wpisać prawidłowy numerem IMEI zakupionego telefonu Sony Ericsson 
C702.  

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 5 
listopada 2008r. do 31 marca 2009r. 

4. Koszt wysłania SMS pod numer 7054 w celu uzyskania rocznej wersji programu 
do nawigacji NaviExpert wynosi 0,50 zł (0,61 zł z VAT). 

5. Warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności programu do nawigacji NaviExpert 
jest posiadanie przez Uczestnika aktywnej usługi transmisji danych. Opłata za 
transmisję danych związanych z uŜywaniem programu do nawigacji NaviExpert 
jest naliczana zgodnie z cennikiem Operatora dostępnym pod adresem 
www.playmobile.pl. 

 
III. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

Promocji i w celach, o których mowa w pkt 2 i 3 poniŜej jest Organizator. 
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu i zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Promocji, zachowania 
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dokumentacji Promocji do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników.  

3. Dane osobowe Uczestników, którzy złoŜyli reklamację w zakresie dotyczącym 
prowadzenia Promocji są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i 
prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem zgłaszającym reklamację. 
Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą 
oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
IV. Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Organizator zastrzega moŜliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług 

objętych Promocją, jeŜeli jest to konieczne dla usunięcia awarii lub wykonania 
konserwacji systemu – na czas niezbędny dla wykonania tych czynności. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z 
programu do nawigacji NaviExpert w przypadku, gdy utrudnienia te spowodowane 
są niesprawnością aparatu telefonicznego Sony Ericsson C702. Reklamacje 
związane z zakupionym aparatem telefonicznym Sony Ericsson C702 powinny 
być składane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Pisemne reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji naleŜy wysyłać listem 
poleconym na adres Organizatora: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 
Warszawa (z dopiskiem „Nawigacja od Play”) 

4. Reklamacje naleŜy przesyłać w terminie 7 dni kalendarzowych  od dnia, w którym 
wystąpiło zdarzenie wskazujące na nieprawidłowość w przeprowadzaniu 
Promocji. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, w przypadku, gdy 
Uczestnik przesłał SMS, o którym mowa w pkt II ust. 2 niniejszego Regulaminu – 
określać numer telefonu, z którego wysłano SMS z oraz  numer IMEI 
zakupionego telefonu Sony Ericsson C702 oraz dokładny opis zdarzenia, w 
związku z którym składana jest reklamacja. Termin rozpatrzenia reklamacji 
wynosi 2 dni robocze od daty otrzymania przez Organizatora pisemnych 
reklamacji zawierających dane wskazane w zdaniu poprzednim. Podanie danych 
Uczestnika jest dobrowolne, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe nie udostępnienie danych 
uniemoŜliwi rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Uczestnika o wyniku 
postępowania reklamacyjnego. 

5. Reklamacje zgłoszone po terminie oraz będące następstwem niezastosowania 
się Uczestnika do postanowień Regulaminu nie będą rozpatrywane.  

6. Organizator dołoŜy wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania 
Promocji. 

7. Skorzystanie z programu do nawigacji NaviExpert zawsze powoduje naliczenie 
opłaty za transmisję danych zgodnie z cennikiem Operatora. W szczególności 
osoba, na której nazwisko jest zarejestrowana karta SIM/USIM (słuŜąca do 
nawiązania połączenia), nie moŜe powoływać się na fakt nawiązania połączenia 
przez osobę trzecią bez jej zgody lub wiedzy. 

8. Za naleŜyte wykonywanie usług telekomunikacyjnych umoŜliwiających 
nawiązywanie połączeń telekomunikacyjnych oraz przesłanie SMS i transmisję 
danych w celu realizacji usług w ramach Promocji objętych Regulaminem 
odpowiada Operator w zakresie określonym w szczególności w Regulaminie 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników 
oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. 
dla Abonentów. 
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9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak moŜliwości odebrania przez 
UŜytkownika oprogramowania lub jego elementu, w przypadku próby pobrania 
treści serwisu przy pomocy telefonu nieobsługującego danego rodzaju treści, jak 
równieŜ z powodu niedostępnej usługi transmisji danych GPRS lub 3G. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprawidłowym korzystaniem z Nawigacji przez UŜytkownika oraz za problemy w 
funkcjonowaniu serwisu, jeŜeli nastąpiły one na skutek przyczyn nieleŜących po 
jego stronie, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyŜszej. 

11. Zgodna Uczestnika na wgraniu mu 7-dniowej testowej wersji programu 
NaviExpert lub wysłanie SMS na numer 7054 oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 

12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa oraz w salonach sieci sprzedaŜy Organizatora oraz na stronie 
www.playmobile.pl. 

13. W sprawach nieuregulowanych obowiązują stosowne regulaminy świadczenia 
usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o. o. i cenniki, dostępne na stronie 
internetowej Operatora pod adresem www.playmobile.pl.  

 
 
 
 


