Regulamin Programu „Poleć Znajomemu ofertę
na kartę w Play”
obowiązuje od 08.12.2011 r. do odwołania
modyfikowana 20.07.2013 r.

Słownik:
Osoba Polecająca – osoba będąca Użytkownikiem ofert przedpłaconych (na kartę)
dostępnych w P4 (z wyłączeniem Użytkowników ofert Play Online na kartę i Nowy
Play Online na kartę)
Osoba Polecona – Osoba, która na skutek polecenia przez Osobę Polecającą
zawarła umowę w ramach oferty przedpłaconej (na kartę) dostępnej w P4 (z
wyłączeniem Ofert: Play Online na Kartę i Nowy Play Online na kartę)
Polecenie – zgłoszenie do programu „Poleć znajomemu ofertę na kartę w Play”
numeru Osoby Polecającej przez Osobę Poleconą. Oferta na kartę w Play –
wszystkie oferty na kartę dostępne w P4, z wyłączeniem ofert Play Online na kartę
i Nowy Play Online na Kartę
Ogólne warunki skorzystania z „Poleć Znajomemu ofertę na kartę w Play”,
zwanego dalej Program.
1. Program skierowany jest do Użytkowników Ofert na kartę w Play (z wyłączeniem
Play Online na Kartę i Nowy Play Online na Kartę) i polega na polecaniu innym
osobom Ofert na kartę w Play (z wyłączeniem ofert Play Online na kartę i Nowy
Play Online na Kartę)
2. Osoba Polecająca i Osoba Polecana aby przystąpić do programu muszą
spełniać następujące warunki:
a. Osoba Polecająca i Osoba Polecana muszą dokonać Doładowania konta w
okresie nie dłuższym niż 30 dni poprzedzających dzień przystąpienia do programu
b. Osoba Polecana nie może mieć krótszego stażu w Play niż 2 dni i dłuższego niż
30 dni od momentu Aktywacji
c. Osoba Polecająca musi mieć w Play dłuższy staż od Osoby Polecanej
d. Osoba Polecona i Osoba Polecająca musi utrzymywać Okres ważności
połączeń wychodzących w dniu przystąpienia do programu
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3. Osoby, które przystąpią do Programu (Osoby Polecające i Osoby Polecone)
oraz spełnią warunki opisane w niniejszym regulaminie otrzymają bonus w
wysokości 5 zł ważny 30 dni, do wykorzystania na krajowe połączenia głosowe,
wideo, SMSy i MMSy.
4. Osobą Poleconą nie może być osoba występująca wcześniej jako Osoba
Polecająca. Można być tylko raz Osobą Poleconą.
5. Można być wielokrotnie Osobą Polecającą
6. Numer Osoby Poleconej nie może być tym samym numerem co numer Osoby
Polecającej.
Warunki przystąpienia do Programu „Poleć znajomemu ofertę na kartę w Play”
7. Do programu jako pierwsza musi przystąpić Osoba Polecona.
8. Przystąpienie do programu może odbywać się na dwa sposoby: poprzez
wpisanie i zatwierdzenie w telefonie odpowiedniego kodu lub poprzez zalogowanie
się do serwisu „Play24” na www.play.pl i wykonanie odpowiednich czynności
zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Przystąpienie Osoby Polecanej do Programu za pośrednictwem Telefonu
9. Aby przystąpić do programu za pośrednictwem telefonu należy wpisać i
zatwierdzić zieloną słuchawką na klawiaturze telefonu darmowego kod
*126*[numer osoby polecającej]#, gdzie numer telefonu jest w formacie 9
lub 11 cyfrowym.
Przystąpienie Osoby Polecanej do Programu przez logowanie do Play24 na
www.play.pl
10. Aby dołączyć do przez logowanie do Play24 na www.play.pl należy:
a. zalogować się na swoje konto w serwisie Play24 na portalu www.play.pl, wejść
w zakładkę Programy i wybrać Program „Poleć znajomemu ofertę na kartę w Play
”;
b. w formatkę rejestracyjną wpisać numer Osoby Polecające, a następnie
zatwierdzić.
Warunki otrzymania bonusu dla Osoby Poleconej i Osoby Polecającej
11. Warunkiem otrzymania bonusu przez Osobę Poleconą i Osobę Polecającą jest
utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących na dzień przyznania
bonusu.
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Bonusy
12. Po spełnieniu wszystkich warunków przez obie strony, Osoba Polecająca jak i
Osoba Polecona otrzymują bonus w postaci 5 zł ważny 30 dni do wykorzystania na
krajowe połączenia głosowe, wideo, SMSy i MMSy w tej samej wysokości.
13. Bonus zostanie przyznany w przeciągu 7 dni od momentu zgłoszenia do
Programu pod warunkiem spełnienia wszystkich opisanych w niniejszym
regulaminie warunków.
Dodatkowe informacje
14. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia
Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp.z o.o. dla Użytkowników, oraz
odpowiednich Cennikach ofert na kartę w Play
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu
a postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4
sp. z o.o. dla Użytkowników, oraz odpowiednich Cenników ofert na kartę w Play,
postanowienia niniejszej Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego
regulaminu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub
odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.
17. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji;
b. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
c. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w
szczególności ruchu typu
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
d. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku
Denial of Service
e. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania
ruchu, polegającego na masowym wykonywaniu połączeń, w szczególności w
przypadku automatycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej interaktywnej
obsługi numeru wywołanego lub w przypadku integracji systemu
telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu obsługi tego ruchu
f. nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do rozwiązań typu „call center”
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18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt.
17 lit. od a. do f. 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. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Użytkowników, oraz odpowiednich Cennikach Ofert na kartę w Play
20. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej
www.play.pl.

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

4

