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Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiety Nielimitowane w Red Bull MOBILE 
SieMa na Kartę”  
obowiązuje od 22 lutego  2018 roku do odwołania. 

 

 Kto i jak może skorzystać z Oferty Promocyjnej  
 

1. Z Oferty Promocyjnej możesz skorzystać, jeżeli będziesz użytkownikiem taryfy Red 
Bull MOBILE SieMa na Kartę. 

2. Żeby skorzystać z oferty, musisz włączyć jeden z pakietów z tabeli nr 1. 
3. Aby aktywować i korzystać z pakietu, musisz mieć na koncie w dniu aktywacji kwotę 

w wysokości opłaty aktywacyjnej, którą wskazaliśmy w tabeli nr 1. Musisz też 
utrzymać Okres ważności połączeń wychodzących. 

4. Będziesz mógł skorzystać z pakietu w ciągu 24 godzin od aktywacji. Szczegóły 
znajdziesz w tabeli nr 1. 

 Podstawowe informacje o Ofercie Promocyjnej 
 

1. W tej Ofercie Promocyjnej możesz aktywować pakiety z tabeli nr 1, które obejmują: 

1.1 Stan Nielimitowany, czyli: 

a. nielimitowane krajowe rozmowy do wszystkich krajowych sieci 

komórkowych oraz na krajowe numery stacjonarne (nie dotyczy połączeń na 

numery o podwyższonej opłącie, specjalne, audioteksowe i infolinii); 

b. nielimitowane krajowe SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci 

komórkowych (nie dotyczy SMS-ów i MMS-ów na numery o podwyższonej 

opłacie, specjalne, audioteksowe i infolinii); 

1.2 pakiet GB, który możesz wykorzystać  na transmisję danych w Polsce w zasięgu 

Sieci Telekomunikacyjnej, przy wykorzystaniu ustawień APN, rozliczany co 

100kB (odrębnie dla danych wysyłanych i odbieranych); 

 

Tabela 1. Tabela pakietów promocyjnych  

 

2. Aby włączyć lub wyłączyć pakiet, musisz wykonać jedną z czynności:  

2.1 wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod z tabeli nr 1, 

2.2 jeżeli chcesz włączyć pakiet, wyślij SMS pod numer 111 o treści „START.” oraz 

kod z tabeli nr 1, 

2.3 jeżeli chcesz wyłączyć pakiet, wyślij SMS pod numer 111 o treści „STOP.” oraz 

kod z tabeli nr 1, 

2.4 zaloguj się na swoje konto w serwisie Play24 (24.play.pl) i wybierz odpowiedni 

pakiet, 

NAZWA 

PAKIETU 
WAŻNOŚĆ CENA 

PAKIET 

GB 

LIMIT GB  

w UE 

SPOSÓB AKTYWACJI  

Stan Nielimitowany i 

1 GB na 5 dni 

5 dni 

(jednorazowy) 
5 zł 1 GB 0,31 GB USSD *111*960*1#   lub  SMS o treści START.960 pod numer 111 

Stan Nielimitowany i 

2 GB na 10 dni 

10 dni 

(jednorazowy) 
10 zł 2 GB 0,63 GB USSD *111*961*1#   lub  SMS o treści START.961 pod numer 111 

Stan Nielimitowany i 

4 GB na 15 dni 

15 dni 

(jednorazowy) 
15 zł 4 GB 0,94 GB USSD *111*962*1#   lub  SMS o treści START.962 pod numer 111 

Stan Nielimitowany i 

10 GB na 30 dni 

30 dni 

(jednorazowy) 
30 zł 10 GB 1,89 GB USSD *111*963*1#   lub  SMS o treści START.963 pod numer 111 

Stan Nielimitowany i 

10 GB  cyklicznie 

30 dni 

(cykliczny) 
30 zł 10 GB 1,89 GB USSD *111*964*1#   lub  SMS o treści START.964 pod numer 111 

Co dostajesz w ramach pakietów  
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2.5 odwiedź Punktu Sprzedaży P4 i zleć sprzedawcy uruchomienie wybranego  

pakietu.  

3. Opłatę za aktywację pakietu pobierzemy automatycznie w chwili jego włączenia.  

4. Pakiety jednorazowe są ważne zgodnie z opisem w tabeli nr 1. Nie odnawiamy tych 
pakietów po utracie ich ważności (nie przyznajemy środków oraz nie naliczamy 
opłaty). 

5. Pakiety cykliczne są ważne przez miesiąc od daty przyznania pakietu (np. jeżeli 

aktywujesz pakiet 4 sierpnia, okres ważności pakietu kończy się 4 września. Tego dnia 

przyznamy kolejny pakiet i pobierzemy opłatę za kolejny okres ważności usługi). Jeżeli 

w kolejnym miesiącu nie ma dnia, który odpowiada dacie przyznania poprzedniego 

pakietu, pakiet przyznamy dzień wcześniej. Wtedy też pobierzemy opłatę (np. jeżeli 

aktywujesz pakiet 31 marca, okres ważności pakietu kończy się 30 kwietnia. Tego dnia 

przyznamy kolejne pakiety i pobierzemy opłatę za kolejny okres ważności usługi). 

6. Jeżeli włączysz dowolny pakiet, transmisję danych rozliczamy w pierwszej kolejności 

z pakietu, a po jego wyczerpaniu zgodnie z zasadami określonymi w  ҈ Cenniku Oferty 

Red Bull MOBILE SieMa na Kartę; 

7. Abyśmy mogli odnowić pakiet musisz posiadać na koncie wystarczającą ilość 

środków (równą opłacie za pakiet). Musisz też utrzymać Okres ważności połączeń 

wychodzących. Jeżeli nie spełnisz tych warunków, nie przyznamy pakietu i nie 

zostaniesz obciążony opłatą.  

8. W kolejnym miesiącu spróbujemy ponownie pobrać opłatę i przyznać środki w ramach 

pakietu, który wybrałeś.  

9. Jeżeli upłynie Twój Okres ważności połączeń wychodzących w okresie korzystania z 

pakietów, nie będziesz mógł dalej z nich korzystać, chyba, że doładujesz konto, co 

przywróci Okres ważności połączeń wychodzących.  

10. Jednostki, które przyznaliśmy w ramach usługi, rozliczamy w pierwszej kolejności 

przed Pakietem Złotówek 

11. Możesz mieć aktywny tylko jeden pakiet z tabeli nr 1. 

 Dodatkowe informacje o Ofercie Promocyjnej 
 

1. P4 zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty Promocyjnej, bez konieczności 

podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie wpłynie na prawa i obowiązki 

uprzednio przez Ciebie nabyte. Informację o odwołaniu Oferty Promocyjnej 

opublikujemy na stronie internetowej www.redbullmobile.pl lub w inny sposób, którym 

podamy do wiadomości publicznej. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści regulaminu z wielkiej litery i nie 

zdefiniowane w niej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w ҈ Cenniku Oferty Red 

Bull MOBILE SieMa na Kartę oraz ҈ Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyj-

nych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników.  

3. W sprawach nieuregulowanych tą Ofertą Promocyjną zastosowanie mają 

odpowiednio ҈ Cenniku Oferty Red Bull MOBILE SieMa na Kartę oraz ҈ Regulaminie 

świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tej Oferty Promocyjnej, 

a postanowieniami dokumentów wskazanych powyżej, postanowienia tej Oferty 

Promocyjnej będą miały charakter nadrzędny. 

5. Jeśli korzystasz z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 w formie 

przedpłaconej (prepaid) i przeniesiesz numer na inną taryfę, przepadną wszelkie 

pakiety internetowe, minut lub SMS-ów, rabaty, środki z Pakietu Złotówek uzyskane na 

podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub usługi przyznane w drodze 

indywidualnych ustaleń. 

6. Wszystkie ceny w tym regulaminie podaliśmy w polskich złotych (zł) i zawierają 

podatek od towarów i usług (VAT). 

7. Warunki Oferty Promocyjnej znajdziesz na stronie internetowej www.redbullmobile.pl. 

Po zmianie oferty z przedpłaconej 

(na kartę) na ofertę abonamentową 

przepadają wszystkie środki zgro-

madzone na karcie prepaid 

http://www.redbullmobile.pl/

