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Regulamin Usługi „Free Zone”  
obowiązuje od 6 listopada 2012 r. do odwołania 
 
 

Szczegóły dotyczące Usługi  
 
1. Usługa „Free Zone” (zwana dalej „usługą”) dostępna jest dla Abonentów, którzy zawarli Umowę w 

ramach Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) z Ofertami Promocyjnymi typu All Inclusive, All Inclusive 
MAX, Oferty typu Formuła 4.0 z zaszytym Pakietem 2GB, Oferty typu FORMUŁA 4.0 iPhone, Oferty 
typu Super FORMUŁA 4.0 iPhone oraz Oferty typu All Inclusive MAX dla Firm, Oferty Formuła 4.0 
MAX dla Firm, Oferty typu Formuła 4.0 VIP dla Firm, Oferty typu FORMUŁA 4.0 S dla Firm, Oferty 
typu RePlay FORMUŁA 4.0 S dla Firm z zaszytym Pakietem Internet dla Firm 2GB lub Oferty typu 
FORMUŁA 4.0 iPhone dla Firm. 
 

2. W ramach Usługi, P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych portali 
Facebook.com, NK.pl, Linkedin.com, Goldenline.pl, Onet.pl (z wyłączeniem serwisu Onet.VOD), 
Zumi.pl i Sympatia.pl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach transmisji danych 
realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4 przy 
wykorzystaniu ustawień APN Internet. 

 
3. W ramach usługi, P4 zapewnia nieograniczony dostęp do komponentów własnych wymienionych 

portali, co oznacza, że transmisja danych poza transmisją danych na komponentach własnych ww. 
Portali będzie pomniejszać limit transmisji danych z włączonego pakietu Smartfon 250 MB (oferta 
typu All Inclusive), 500 MB (oferta typu All Inclusive MAX dla Firm), 1GB (oferta typu All Inclusive 
MAX lub All Inclusive MAX dla Firm-tylko SIM lub All Inclusive MAX dla Firm-tylko SIM12) lub 2GB 
(oferta typu All Inclusive MAX dla Firm, Formuła 4.0, Formuła 4.0 MAX dla Firm, Formuła 4.0 VIP, 
FORMUŁA 4.0 iPhone, Super FORMUŁA 4.0 iPhone, FORMUŁA 4.0 S dla Firm, RePlay 
FORMUŁA 4.0 S dla Firm, bądź FORMUŁA 4.0 iPhone dla Firm z zaszytym pakietem danych przez 
cały okres trwania umowy). Powyższe dotyczy w szczególności  linków przekierowujących na inne 
strony, wszelkich elementów, które korzystają z protokołów szyfrowania (między innymi SSL) na 
przykład w celu autoryzacji Abonenta oraz korzystania z publicznych i niepublicznych serwerów 
Proxy, które agregują ruch internetowy w celu poddania ich kompresji (między innymi Opera Mini 
lub BlackBerry) lub podobnych operacji przekierowujących ruch. Bezpłatna transmisja danych nie 
dotyczy także transmisji danych wykorzystanej do przesłania nośników reklamowych na ww. 
Portalach oraz linków pobierających i raportujących dane statystyczne ww. Portali do zewnętrznych 
serwisów analitycznych. Przez określenie „nieograniczony dostęp” należy rozumieć możliwość 
korzystania z zawartości ww. serwisów poprzez dowolny telefon komórkowy posiadający 
funkcjonalność obsługi ww. Portali. 

 
4. Produkt będzie dostępny jako usługa dodana, włączana i wyłączana przez Klienta zgodnie z 

zasadami opisanymi, zgodnie z zapisami poniżej. 

 
Jak skorzystać z Usługi 
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5. Aby skorzystać z Usługi należy wykonać jedną z 3 czynności: 

a) wybrać zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: 111*249*1# 
b) wejść do serwisu Play24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią 

opcję w zakładce Usługi. 
c) zadzwonić do call-center na numer *500 i poinformować Konsultanta, aby włączył 

usługę. 
 

6. Aby wyłączyć Usługę należy wykonać jedną z 3 czynności: 
a) wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: 111*249*2# 
b) wejść do serwisu Play24 na stronie www.24.play.pl i następnie wybrać odpowiednią 

opcję w zakładce Usługi. 
c) zadzwonić do call-center na numer *500 i poinformować Konsultanta, aby wyłączył 

usługę. 
 

Aktywowanie i dezaktywowanie Usługi 
 

7. Aktywacja Usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu wydania dyspozycji. 
 

8. Dezaktywacja Usługi następuje w ciągu 24 godzin od momentu wydania dyspozycji. 
 

 

Opłaty za korzystanie z Usługi 
 

Usługa jest Bezpłatna.  
 
 

Sprawdzenie czy Pakiet jest aktywny 
 
9. W każdym momencie Klienci mają możliwość sprawdzenia czy Usługa jest aktywna. Aby to zrobić 

powinni wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: *111*249*3#. 

 

 

Dodatkowe informacje 
 
10. W ramach usługi zakazane jest wykorzystanie telefonu komórkowego jako modem podłączony do 

komputera (tzw. tethering). W przypadku wykrycia przez P4 takiego działania, P4 zastrzega sobie 
prawo do wyłączenia usługi i zablokowania możliwości jej ponownej aktywacji. 
 

11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie 
bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie warunków nie wpływa na 
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Abonenta. Informacja o zmianie lub odwołaniu 
niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na www.play.pl lub w inny sposób podana do 
wiadomości publicznej. 

http://www.play.pl/
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12. Warunki niniejszego regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.play.pl. Wszelkie wyrazy 

lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich 
definicją zawartą odpowiednio w Cenniku Oferty LongPlay oraz Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, chyba, że zostały zdefiniowane w 
niniejszym regulaminie. 
 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami, 
Cennika Oferty LongPlay (Plan Cenowy II) oraz Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów postanowienia niniejszego regulaminu 
będą miały charakter nadrzędny. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 
zastosowanie postanowienia Cennika Oferty LongPlay oraz Regulaminu świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów. 

 

http://www.play.pl/

