REGUALMIN USŁUGI „LIMIT FINANSOWY
TRANSMISJI DANYCH”
Obowiązuje od 1 marca 2010 r.
Ogólne informacje dotyczące usługi „Limit finansowy transmisji danych”
1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18
czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych
sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, od dnia 1 marca 2009 r. wszyscy
uŜytkownicy Sieci Telekomunikacyjnej P4 korzystający z transmisji danych w roamingu
międzynarodowym w Srefie Euro będą mogli aktywować usługę „Limit transmisji danych”, dzięki
której transmisja danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro po osiągnięciu limitu
finansowego określonego w niniejszym regulaminie, będzie automatycznie zablokowana na zasadach
i warunkach opisanych poniŜej.
2. Dla uŜytkowników będących Abonentami limit finansowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego
regulaminu jest zbliŜony do kwoty 217,21 PLN netto (265 PLN brutto) w odniesieniu do kaŜdego
Okresu Rozliczeniowego.
3. Dla uŜytkowników będących Abonentami wszystkich ofert typu „Mix” lub UŜytkownikami, limit
finansowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu jest zbliŜony do kwoty 217,21 PLN netto
(265 PLN brutto) w odniesieniu do kaŜdego miesiąca kalendarzowego.

Szczegóły dotyczące korzystania z usługi „Limit finansowy transmisji danych”
4. W razie osiągnięcia przez uŜytkownika podczas korzystania z transmisji danych w roamingu
międzynarodowym, w Strefie Euro, w danym Okresie Rozliczeniowym albo miesiącu
kalendarzowym 80 % limitu finansowego wskazanego w niniejszym regulaminie, P4 przesyła w
formie wiadomości SMS na numer uŜytkownika powiadomienie o takim uŜyciu. UŜytkownik moŜe w
dowolnym momencie zaŜądać od P4 zaprzestania wysyłania takich powiadomień poprzez wyłączenie
usługi zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu, a następnie ponownego rozpoczęcia ich wysyłania
poprzez włączenie usługi zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu.
5. W przypadku osiągnięcia limitu finansowego P4 przesyła w formie wiadomości SMS na numer
uŜytkownika powiadomienie o tym fakcie wraz z procedurą, którą uŜytkownik stosuje jeŜeli chce
korzystać dalej z usługi transmisji danych w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro.
6. JeŜeli uŜytkownik nie skorzysta z procedury, o której mowa powyŜej P4 niezwłocznie zaprzestaje
świadczenia usługi transmisji danych w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro, a tym samym
naliczania opłat, do czasu skorzystania przez uŜytkownika z procedury, o której mowa powyŜej.
7. Włączenie lub wyłączenie usługi odbywa się poprzez wysłanie Bezpłatnej wiadomości SMS na
numer 120 o analogicznej treści „wlacz” lub „wylacz”.

Postanowienia końcowe
8. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia napisane w treści niniejszego regulaminu duŜą literą naleŜy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Cennikach i Regulaminach świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych odpowiednich dla oferty, z której korzysta uŜytkownik.
9. Niniejszy regulamin dostępny jest na www.playmobile.pl oraz w Punktach SprzedaŜy P4.
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