Regulamin Usługi „Wspieram WOŚP”
obowiązuje od 22 czerwca 2012 r. do odwołania.
Jak skorzystać z Usługi
1. Z usługi „Wspieram WOŚP”, zwanej dalej „Usługą” mogą skorzystać Użytkownicy następujących
ofert na kartę w Play:
a) Oferta Play na Kartę
b) Oferta Play na Kartę Lubię to!
c) Oferta Play Fresh
d) Oferta Nowy Play na Kartę
e) Oferta Play Karta
f) Oferta Promocyjna Lubię To!
g) Oferta Nowy Play Online na Kartę
2. Aby skorzystać z Usługi, należy w okresie od 22 czerwca 2012 r. aktywować Usługę na zasadach
opisanych poniżej.
3. Usługa jest aktywowana przez Użytkownika każdorazowo na okres trzech miesięcy
kalendarzowych (wliczając miesiąc, w którym nastąpiła aktywacja) i wymaga ponownej aktywacji
po upływie tego okresu.
4. W przypadku migracji Użytkownika na ofertę niewymienioną w pkt 1 powyżej, dalsze korzystanie
z Usługi nie jest możliwe. W takim przypadku, wszystkie Doładowania dokonane w danym
miesiącu kalendarzowym, do chwili migracji Użytkownika, zostaną uwzględnione przy obliczaniu
kwoty, którą P4 przekaże na rzez Fundacji na zasadach określonych w pkt 6 poniżej.

Szczegóły dotyczące Usługi
5. W związku ze świadczeniem Usługi P4 może wysyłać do Użytkowników, którzy aktywowali Usługę,
wiadomości dotyczące kwot przekazywanych przez P4 na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy (zwanej dalej „Fundacją”) w związku ze świadczeniem Usługi dla danego
Użytkownika, a także wiadomości zawierające podsumowanie współpracy P4 i Fundacji.
6. P4 przekaże na rzecz Fundacji 5% wartości sumy Doładowań dokonanych w trakcie trzech
miesięcy kalendarzowych, w których Użytkownik posiadał aktywną Usługę . Okres trzech miesięcy
kalendarzowych rozpoczyna się od początku miesiąca kalendarzowego, w którym została
aktywowana Usługa.
7. Podstawą dla obliczenia kwoty przekazywanej Fundacji będzie wyłącznie kwota Doładowania
powiększająca Pakiet Złotówek w okresie obowiązywania promocji. Z uwagi na powyższe
promocyjne złotówki przyznawane Użytkownikowi, jak również opłaty uiszczone w związku z
aktywacją pakietów oraz jednostki przyznane w ramach takich pakietów nie będą uwzględniane
przy kalkulacji kwoty przekazywanej Fundacji.
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Opłaty za korzystanie z Usługi
8. Zarówno aktywacja, jak i korzystanie z Usługi, nie wiąże się dla Użytkownika z żadną dodatkową
opłatą. Kwota przekazywana przez P4 Fundacji nie pomniejsza Pakietu Złotówek przyznanego
Użytkownikowi w związku z Doładowaniem konta.

Aktywowanie Usługi
9. Aby aktywować Usługę, należy wysłać wiadomość SMS o dowolnej treści pod Bezpłatny numer
8070.
10. Warunkiem aktywacji Usługi jest utrzymywanie w dniu aktywacji Okresu ważności konta na
połączenia wychodzące.
11. Aktywacja Usługi może trwać do 24h.
12. Aktywacja Usługi może zostać dokonana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Dodatkowe informacje
13. 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 Play Fresh,
Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę, Cenniku Oferty Play Karta, Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię
To!, Cenniku Oferty Nowy Play Online na Kartę.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami
dokumentów wymienionych w pkt 13 powyżej, postanowienia niniejszego regulaminu będą miały
charakter nadrzędny.
15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania 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 z odpowiednim wyprzedzeniem opublikowana na www.play.pl lub w inny
sposób podana do wiadomości publicznej.
16. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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