Regulamin akcji „Testuj usługi z Play”
obowiązuje od 20.04.2010 r.1

Ogólne warunki udziału w Akcji „Testuj usługi z Play”
1) Akcja „Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Akcją „Testuj
usługi z Play” lub „Akcją”) organizowana jest przez operatora sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077,
REGON 015808609, nr rejestrowy E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00
złotych (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Operatorem”).
2) O ile nic innego nie wynika z opisów Usług, w Akcji Testuj usługi z Play mogą brać udział
Abonenci, Abonenci korzystający z ofert typu Mix oraz UŜytkownicy korzystający z usług
telekomunikacyjnych w sieci Play (zwani w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Uczestnikami”).
3) W ramach Akcji Operator udostępnia Uczestnikom wersje testowe usług opisanych w
załącznikach do niniejszego Regulaminu (zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Usługami”).
4) Warunkiem przystąpienia do Akcji jest aktywacja dowolnej z Usług udostępnianych w ramach
Akcji. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację poniŜszego Regulaminu.
Szczegóły dotyczące Akcji „Testuj usługi z Play”
5) Usługi udostępniane w ramach Akcji, są wersjami testowymi i Operator nie gwarantuje
poprawności działania, terminowości i nieprzerwanego działania Usług ani działania wolnego od
błędów. W związku z powyŜszym, Operator nie ponosi odpowiedzialności, chyba, Ŝe ustawa
stanowi inaczej, za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi w związku z testowaniem
Usług.
6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, Ŝe kaŜda z Usług moŜe zostać zmodyfikowana, zawieszona
lub wyłączona w dowolnym momencie bez wskazania przyczyny.
7) Wszystkie Usługi udostępniane w ramach Akcji, są dla Uczestników Bezpłatne, co oznacza, Ŝe
opłata za aktywację, przyznanie i korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu albo w
kwocie Doładowania konta UŜytkownika.
Dodatkowe Informacje
8) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym do zmiany opisów
Usług stanowiących załączniki do Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują
z chwilą ich opublikowania na stronie www.playmobile.pl, chyba Ŝe zastrzeŜono inaczej.
PowyŜsze postanowienia stosuje się wyłącznie w zakresie Bezpłatnego udostępniania Usługi w
ramach Akcji. Operator zastrzega, Ŝe nowym regulaminem moŜe wprowadzić odpłatność za
świadczone usługi, świadczone uprzednio w ramach Akcji. Korzystanie z danej usługi, po
zakończeniu świadczenia jej na podstawie Akcji „Testuj usługi z Play” następuje zgodnie z
regulaminem korzystania z danej usługi, po jego zaakceptowaniu
9) Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie poprzez umieszczenie
stosownej informacji na stronie www.playmobile.pl. Z chwilą odwołania Akcji aktywacja Usług,
których opis znajduje się w załącznikach do Regulaminu nie będzie moŜliwa.
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10) Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej
www.playmobile.pl.
11) W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia
odpowiednich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Operatora, w
szczególności Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
Abonentów albo Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla
UŜytkowników.
12) Stosowane w niniejszym Regulaminie określenie „Bezpłatne” oznacza, Ŝe opłata za daną usługę
jest zawarta w kwocie abonamentu albo w kwocie doładowania.
13) Załączniki do Regulaminu stanowiące jego integralną część:
(1) Opis Usługi „Notka SMS beta”
(2) Opis Usługi „Xtra Numer beta”
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1. Usługa „Notka SMS beta”
Ogólne warunki skorzystania z Usługi "Notka SMS beta "
1) Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play” mogą korzystać z testowej Usługi „Notka SMS beta"
(zwanej dalej równieŜ „Notką SMS" lub „Usługą”), z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3 poniŜej.
2) Warunkiem skorzystania z Notki SMS jest jej aktywacja w sposób wskazany w pkt 5 poniŜej.
Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play”, którzy aktywowali Notkę SMS zwani są dalej
„UŜytkownikami Usługi”.
3) Z Notki SMS nie mogą skorzystać:
a) Abonenci korzystający z oferty typu MIX, którym upłynął Okres waŜności połączeń
przychodzących;
b) UŜytkownicy, którym upłynął Okres waŜności połączeń przychodzących;
c) Abonenci, którym zostały zawieszone lub ograniczono świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
Szczegóły dotyczące Usługi „Notka SMS beta"
4) Notka SMS umoŜliwia poinformowanie kaŜdego dzwoniącego w przypadkach wskazanych w pkt.
5 a), b) i/lub c) o niedostępności UŜytkownika Usługi oraz umoŜliwienie dzwoniącemu wysłania
jednego ze zdefiniowanych trzech bezpłatnych SMS-ów do UŜytkownika Usługi.
5) Uczestnik Akcji „Testuj usługi z Play” moŜe aktywować Notkę SMS poprzez ustawienie
odpowiednich przekierowań połączeń na numer 790998729 w następujący sposób:
a) aktywacja Usługi w przypadku gdy się nie odbiera połączenia – naleŜy wpisać i zatwierdzić
kod *61*790998729#;
b) aktywacja Usługi w przypadku gdy jest się nieosiągalnym - naleŜy wpisać i zatwierdzić kod
*62*790998729#;
c) aktywacja Usługi w przypadku gdy numer jest zajęty - naleŜy wpisać i zatwierdzić kod
*67*790998729#.
6) Aktywacja Usługi Notka SMS powoduje wyłączenie usługi „Poczta głosowa”.
7) UŜytkownik Usługi moŜe dezaktywować Usługę w jeden z poniŜej przedstawionych sposobów:
a) dezaktywacja Usługi aktywowanej zgodnie z pkt. 5 a) – naleŜy wpisać i zatwierdzić kod #61#
lub by włączyć Pocztę głosową *61*790200200#;
b) dezaktywacja Usługi aktywowanej zgodnie z pkt. 5 b) - naleŜy wpisać i zatwierdzić kod #62#
lub by włączyć Pocztę głosową *62*790200200#;
c) dezaktywacja Usługi aktywowanej zgodnie z pkt. 5 c) -naleŜy wpisać i zatwierdzić kod #67#
lub by włączyć Pocztę głosową *67*790200200#.
8) Za korzystanie z Usługi nie są pobierane opłaty. Przekierowania na numer 790008729 (aktywacja
Usługi) oraz dezaktywacja Usługi są Bezpłatne.
9) Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację treści Regulaminu oraz niniejszego opisu Usługi
„Notka SMS beta”.
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2. Usługa „Xtra Numer beta”
Ogólne warunki skorzystania z Usługi „Xtra Numer beta”
1) Uczestnicy Akcji „Testuj usługi z Play” mogą korzystać z testowej Usługi „Xtra Numer beta” (zwanej
dalej równieŜ „Xtra Numerem” lub „Usługą”), z zastrzeŜeniem pkt. 2 i 3 poniŜej.
2) Warunkiem skorzystania z Xtra Numeru jest jego aktywacja w sposób wskazany w pkt 6. Uczestnicy
Akcji „Testuj usługi z Play”, którzy aktywowali Xtra Numer zwani są dalej „UŜytkownikami Usługi”.
3) Z Usługi nie mogą skorzystać:
a) Abonenci korzystający z oferty typu MIX, którym upłynął Okres waŜności połączeń
przychodzących;
b) UŜytkownicy, którym upłynął Okres waŜności połączeń przychodzących;
c) Abonenci, którym zostały zawieszone lub ograniczono świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
Szczegóły dotyczące Usługi „Xtra Numer beta”
4) Usługa umoŜliwia uruchomienie przez UŜytkownika Usługi maksymalnie 3 numerów dodatkowych
(Xtra Numer-ów) przypisanych do numeru w sieci Play, z którego korzysta na podstawie umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwanego dalej „numerem głównym”).
5) Wszelkie połączenia głosowe oraz SMS-y wykonywane na Xtra Numer zostaną przekierowane z Xtra
Numeru na numer główny UŜytkownika Usługi.
6) Aby uruchomić Xtra Numer naleŜy wysłać Bezpłatnego SMS-a o treści START lub S pod numer
8055.
7) Xtra Numer jest przydzielany losowo i aktywny przez okres dwóch tygodni.
8) MoŜna przedłuŜać okres waŜności Xtra Numeru o kolejne okresy dwu tygodniowe, jednakŜe nie
dłuŜej niŜ łącznie o 6 miesięcy. Aby przedłuŜyć okres waŜności Xtra Numeru naleŜy wysłać
Bezpłatnego SMS-a pod numer 8055 o treści PRZEDLUZ lub PRZEDLUZ A lub B lub C, jeśli jest
aktywnych więcej Xtra Numerów.
9) Aby sprawdzić swoją listę aktywnych Xtra Numerów i/lub jaki mają prefix (A, B lub C) naleŜy wysłać
Bezpłatnego SMS-a pod numer 8011 o treści NUMERY.
10) Aby dezaktywować Xtra Numer naleŜy wysłać SMS-a pod Bezpłatny numer 8011 o treści STOP lub
STOP A lub B lub C, aby wyłączyć dany Xtra Numer. Aby wyłączyć wszystkie Xtra Numery naleŜy
wysłać komendę STOP X.
11) Aby uzyskać skróconą informację o Usłudze naleŜy wysłać Bezpłatnego SMS-a pod numer 8011 o
treści INFO.
12) Dostępne komendy w Usłudze moŜna uzyskać wysyłając SMS-a pod Bezpłatny numer 8011 o treści
POMOC.
13) Jedyną funkcjonalnością Xtra Numeru jest przekierowywanie połączeń głosowych i SMS-ów na
numer główny UŜytkownika Usługi. Oznacza to, Ŝe z Xtra Numeru nie moŜna wykonywać
jakichkolwiek połączeń, wysyłać SMS-ów, MMS-ów, korzystać z transmisji danych ani z jakichkolwiek
innych usług telekomunikacyjnych.
14) UŜytkownikowi Usługi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z korzystaniem Xtra
Numeru. Oznacza to m.in., Ŝe UŜytkownik Usługi nie moŜe dokonać cesji Xtra Numeru, nie moŜe
przenieść Xtra Numeru do innej sieci, jak równieŜ nie moŜe przenosić Xtra Numeru między ofertami
abonamentowymi i przepłaconymi.
15) Skorzystanie z Usługi oznacza akceptację treści Regulaminu oraz niniejszego opisu Usługi „Xtra
Numer beta”.
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