Regulamin Oferty Promocyjnej „Nowe Zbieraj minuty” dla
Oferty Promocyjnej Lubię to!
obowiązuje od 16 listopada 2011 r. do odwołania
Odwołany dnia 15 stycznia 2013 r.

Jak skorzystać z Oferty Promocyjnej?
1. Oferta Promocyjna „ Nowe Zbieraj minuty” jest przeznaczona dla Użytkowników Oferty Promocyjnej Lubię
to!
2. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy aktywować usługę „Nowe Zbieraj minuty” na zasadach
opisanych poniżej.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Nowe Zbieraj minuty”.
3. Dzięki usłudze „Nowe Zbieraj minuty” Użytkownik otrzymuje jedną pełną minutę na krajowe połączenia
głosowe wychodzące do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz na krajowe numery stacjonarne
realizowane z Sieci Telekomunikacyjnej P4, za każde dwie pełne minuty odebranego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 połączenia głosowego przychodzącego
od innych operatorów krajowych i zagranicznych.
4. Usługa „Nowe Zbieraj minuty” jest nieaktywna w odniesieniu do połączeń głosowych przychodzących od
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zawarli umowy z P4 w zakresie wykorzystywania Sieci
Telekomunikacyjnej P4 dla potrzeb świadczenia usług telekomunikacyjnych pod własną marką lub hurtowej
odsprzedaży usług P4.
5. Przyznanie minut w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” następuje po zakończeniu połączenia
przychodzącego, a Użytkownik może od razu z nich skorzystać.
6. Poszczególne minuty otrzymane w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” są ważne 30 dni od daty ich
przyznania (okres ważności minuty/minut upływa ostatniego dnia okresu w godzinie odpowiadającej chwili
jej/ich przyznania).
7. W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących dla danego numeru MSISDN (numeru
telefonu), usługa „Nowe Zbieraj Minuty” zostaje automatycznie wyłączona, jednak minuty przyznane w
ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” nie przepadają, a Użytkownik może je wykorzystać po przywróceniu
Okresu ważności połączeń wychodzących. Okres ważności minut przyznanych w ramach usługi „Nowe
Zbieraj minuty” nie ulega zawieszeniu na czas utraty ważności połączeń wychodzących. Korzystanie z
usługi „Nowe Zbieraj minuty” po przywróceniu ważności połączeń wychodzących wymaga jej ponownej
aktywacji.
8. Minuty przyznawane w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty ” są rozliczane w pierwszej kolejności przed
Pakietem Złotówek oraz wszystkimi promocyjnymi pakietami minut i SMS-ów.
9. Usługa „Nowe Zbieraj minuty” zostanie włączona w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji i jest ważna 90
dni.

P4 SP. Z O.O. / UL. TAŚMOWA 7 / 02-677 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY / NIP 951-21-20-077 / REGON 015808609 / KAPITAŁ
ZAKŁADOWY 48 456 500,00 PLN
1

10. Po upłynięciu okresu ważności usługi, Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownej
aktywacji usługi „Nowe Zbieraj minuty”. Usługa zostanie ponownie włączona w ciągu 24 godzin od
momentu aktywacji i będzie ważna 90 dni.

Aktywacja i opłata za usługę „Nowe Zbieraj minuty”
11. Aby skorzystać z usługi „Nowe Zbieraj minuty” Użytkownik powinien ją aktywować wykonując jedną z
następujących czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krotki kod *111*219*1#.
b. wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję,
c. zalogować się na stronie 24.play.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce Usługi,
d. zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *500 lub *502 i poprosić o aktywację
usługi „Nowe Zbieraj minuty”,
e. udać się do punktu sprzedaży Play i poprosić sprzedawcę o uruchomienie wybranej usługi.
12. Za aktywację usługi „Nowe Zbieraj minuty” pobierana jest jednorazowa opłata z konta Klienta w wysokości
3 zł brutto.
13. Warunkiem aktywacji usługi „Nowe Zbieraj minuty” jest posiadanie na koncie kwoty w wysokości 3 zł oraz
utrzymywanie w dniu aktywacji Okresu ważności konta na połączenia wychodzące.

Postanowienia końcowe
14. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych
dostępnych łącznie z Ofertą Promocyjną Lubię to!, chyba że warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią
inaczej.
15. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszych warunków Oferty Promocyjnej z dużej litery
należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię to!
16. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a odpowiednio
postanowieniami Cennika Oferty Promocyjnej Lubię to! lub Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej
będą miały charakter nadrzędny.
17. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty
SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci
telekomunikacyjnych;
b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej
lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do
sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty
SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej;
c. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
d. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;
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e. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service
g. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści do
użytkowników, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku Użytkownika, lub służących osiągnięciu efektu
handlowego.
18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt 17 lit. od c. do g. niniejszej
Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze
skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
19. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż zmiana lub odwołanie niniejszej Oferty Promocyjnej nie wpłynie
na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika, co oznacza, że Użytkownik ma możliwość
wykorzystania minut w ramach usługi „Nowe Zbieraj minuty” przyznanych przed datą zmiany lub odwołania
Oferty Promocyjnej na zasadach określonych powyżej. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej
Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub w inny sposób podana
do wiadomości publicznej.
20. Niniejszej warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.play.pl.
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