Oferta Promocyjna „Darmowa Majówka”
obowiązuje w dniach od 1 maja do 3 maja 2012 r.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Darmowa Majówka”
1. Oferta Promocyjna „Darmowa Majówka” skierowana jest do Użytkowników Oferty Promocyjnej „Lubię to!”,
Oferty „Red Bull MOBILE na Kartę”, Oferty „Red Bull MOBILE na Kartę (edycja specjalna)” oraz Oferty
Play Fresh .
2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej każdy Użytkownik otrzymuje Bezpłatny pakiet wiadomości SMS,
dzięki któremu, w okresie od 1 do 3 maja 2012 r. może wysyłać nielimitowaną ilość krajowych wiadomości
SMS (realizowanych z Sieci Telekomunikacyjnej) do wszystkich krajowych operatorów komórkowych, z
wyłączeniem numerów specjalnych zawartych w Tabeli nr 9 Cennika Oferty Promocyjnej Lubię to!, Tabeli
nr 9 Cennika Oferty Play Fresh, Tabeli nr 9 Oferty Red Bull MOBILE na kartę i Tabeli nr 9 Oferty Red Bull
MOBILE na kartę (edycja specjalna) oraz numeru 512002012.
3. Pakiet zostanie przyznany w dniu 1 maja 2012 r. o godzinie 00:00.
4. Z pakietu będzie można korzystać od 1 maja 2012 roku od godziny 00:00 do 3 maja 2012 roku do godziny
23.59.
5. Warunkiem otrzymania i korzystania z pakietu jest utrzymywanie Okresu ważności połączeń wychodzących
od 1 do 3 maja.W przypadku upływu Okresu ważności połączeń wychodzących w okresie pomiędzy 1, a 3
maja korzystanie z pakietu jest możliwe po Doładowaniu konta.

Postanowienia końcowe
6. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych chyba,
że ich warunki czy regulaminy informują o zasadach wykluczenia.
7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez
P4 sp. z o.o. dla Użytkowników, Cenniku Oferty Play Fresh, Cenniku Oferty Promocyjnej Lubię to!, Cenniku
Oferty Red Bull MOBILE na kartę lub Oferty Red Bull MOBILE na kartę (edycja specjalna).
8. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej w każdym czasie bez
podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte
przez Użytkownika. Informacja o odwołaniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.play.pl lub
w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, a postanowieniami
dokumentów wskazanych w pkt. 7 niniejszej Oferty Promocyjnej, postanowienia niniejszej Oferty
Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny.
10. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Oferty Promocyjnej stosuje się odpowiednio
postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 7 niniejszej Oferty Promocyjnej.
11. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Użytkownik zobowiązuje się:
a. nie kierować bez zgody Operatora do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy użyciu Karty
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SIM/USIM otrzymanej przez Użytkownika ruchu pochodzącego z innych sieci
telekomunikacyjnych;
b. nie stosować bez zgody Operatora urządzeń umożliwiających dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej
lub realizowanie połączeń za pomocą urządzeń końcowych przeznaczonych do przyłączenia do
sieci stacjonarnej lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystywane będą karty
SIM/USIM działające w Sieci Telekomunikacyjnej
c. nie generować sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, między innymi z
wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;
d. nie używać Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych
e. nie używać Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu
„maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”
f. nie używać Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Sernice
g. nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści
podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji
przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku
Abonenta, lub służących osiągnięciu efektu handlowego.
h. Nie wykorzystywać Kart SIM/USIM bez zgody P4 do inicjowania ruchu, polegającego na
masowym wykonywaniu połączeń telefonicznych, w szczególności w przypadku automatycznej
dystrybucji połączeń telefonicznych lub automatycznej interaktywnej obsługi numeru wywołanego
lub w przypadku integracji systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Abonenta w celu
obsługi tego ruchu.
i. Nie wysyłać smsów na numer 512002012;
12. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień określonych w pkt. 11 lit. od c. do i. niniejszej
Oferty Promocyjnej, Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym momencie ze
skutkiem natychmiastowym (bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika) lub zawiesić świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych bez odszkodowania dla Użytkownika.
13. Wszystkie ceny podane w niniejszym regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek
od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.
14. Regulamin niniejszej Oferty Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej www.play.pl.
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