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Regulamin Oferty Promocyjnej „tvn24m za darmo” 
Obowiązuje od dnia 24.04.2009 do dnia 26.04.2009. 

 
 
I  Informacje ogólne 
1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady świadczenia usługi „tvn24m za darmo” (zwanej dalej 

„Usługą Promocyjną” ), z której korzystać mogą, z zastrzeŜeniem ust. 2 poniŜej, 
Abonenci, i UŜytkownicy Sieci Telekomunikacyjnej P4, zwani dalej „Klientami ”. 

2. Z Usługi Promocyjnej nie mogą skorzystać Abonenci i UŜytkownicy usługi dostępu do 
Internetu, chyba Ŝe warunki innej oferty, w tym Oferty Promocyjnej wyraźnie wskazują 
inaczej. 

3. MoŜliwość skorzystania z Usługi Promocyjnej nie jest uzaleŜniona od jakichkolwiek 
działań ze strony Klientów. 

4. Na potrzeby niniejszej Oferty Promocyjnej, sieć telekomunikacyjna P4 oznacza sieć 
telekomunikacyjną w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, wykorzystywaną przez 
Operatora do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w oparciu o własną infrastrukturę 
UMTS/HSDPA Operatora i zwana jest dalej „Siecią Telekomunikacyjną P4”.  

 
II  Podstawowe informacje  

 
1. Usługa Promocyjna będzie aktywna od godz. 01.00 dnia 24.04.2009r. do godz. 23.00 dnia 

26.04.2009r.  
2. Usługa Promocyjna polega na umoŜliwieniu Klientom  wykonania połączeń wideo na 

numer serwisu video tvn24m *7124 bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 
3. Klient  wykonujący połączenie w ramach Usługi Promocyjnej musi znajdować się w 

zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej P4.  
 
III  Opłaty  
1. Połączenia wideo w ramach Usługi Promocyjnej w okresie objętym Ofertą Promocyjną są 

Bezpłatne. Stosowane w niniejszej Ofercie Promocyjnej określenie „Bezpłatne” oznacza, Ŝe 
opłata za aktywację, przyznanie i korzystanie z usługi zawarta jest w kwocie Abonamentu 
albo w kwocie Doładowania konta UŜytkownika. 

2. Ponowne naliczanie opłat za połączenia wideo na wskazany numer zostanie wznowione w 
momencie zakończenia promocji. Oznacza to, Ŝe połączenia zainicjowane podczas trwania 
Oferty Promocyjnej i trwające nadal po jej zakończeniu będą skutkowały naliczeniem 
opłaty za czas liczony od terminu zakończenia promocji, odpowiednio wg Cennika Oferty, 
z której korzysta Klient. 

 
 
IV  Zakres świadczonej Usługi Promocyjnej  
 

1. P4 nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przekazywane za pomocą 
połączeń wykonanych w ramach Usługi Promocyjnej.  

2. P4 nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy 
telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością. 
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V  Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają 
odpowiednio Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. 
dla Abonentów, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z 
o.o. dla UŜytkowników, Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 
Sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play, Regulamin świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix, Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów Mix oraz 
odpowiednie Cenniki Ofert, z których korzysta Klient.  

2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy warunkami niniejszej Oferty Promocyjnej a 
postanowieniami dokumentów wskazanych w ust. 1 powyŜej, postanowienia niniejszej 
Oferty Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

3. W uzasadnionych przypadkach P4 zastrzega sobie prawo zablokowania lub 
ograniczenia dostępu do Usługi Promocyjnej. 

4. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszego Regulaminu duŜą literą 
naleŜy rozumieć zgodnie z ich  definicją zawartą w dokumentach wskazanych w ust. 1 
powyŜej, z zastrzeŜeniem pkt. I ust. 4 niniejszej Oferty Promocyjnej.    

5. P4 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania 
niniejszej Oferty Promocyjnej w kaŜdym czasie bez podawania przyczyn. Informacja o 
odwołaniu lub zmianie niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej. 

 


